
INTRODUKSJONSKURS 
FOR NYE LEDERE

• Modul A – Organisering av norsk idrett

• Modul B – Lover og regler

• Modul C – Klubbarbeid
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Lovnorm for idrettslag

• Felles lovnorm for alle idrettslag tilsluttet Norges 
idrettsforbund

• Loven vedtas på hvert IL årsmøte.

• Navn og stiftelsesdato fylles inn

• Antall styremedlemmer og varamedlemmer fylles inn
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§18 Idrettslagets styre 
(Lovnorm for idrettslag)

(1) Idrettslaget 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.



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. 

f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for 
barneidretten (gj. IL som organiserer tilbud t.o.m. 12 år)
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§18 Idrettslagets styre 
(Lovnorm for idrettslag)

§18 

• (1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret……

(3) Styret skal holde møter når lederen bestemmer   
det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det



§ 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 
tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte 
stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme 
avgjørende

2 Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved 
fjernmøte. 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 framlagte 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.
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§11 Tillitsvalgtes refusjon av 
utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske 
utgifter som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. 

(2) Tillitsvalgte kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt 
arbeid. 

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av 
vedtatt budsjett og regnskap.
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§ 12 regnskap revisjon, 
budsjett mv.

1. Idrettslaget er regnskap og revisjonspliktig

2. Se neste foil…

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

4. På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder 
alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og 
budsjett for IL som er organisert med grupper/avdelinger, 
skal også omfatte regnskapene og budsjettene for 
gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk og 
skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv 
egenkapital.
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(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige 
styremedlemmer. Dersom IL 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 IL 
størrelse eller virksomhet kan kun vedtas av årsmøtet. 
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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 10 000 pr. 
person

• Ikke  arbeidsgiveravgift på utbetaling av lønn pr. 
person inntil kr 60 000 eller for hele idrettslaget 
totalt kr 600 000

• 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/


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
gj. IL som organiserer aktivitet under 
12 år og tilbud til utviklingshemmede

• 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


Barneidrettsansvarlig
gj.IL som organiserer aktivitet under 12 år

• Skal bl.a.

• Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon 
om bestemmelser til trenere, frivillige og foreldre

• Sikre forankring om rettigheter og plikter i klubbens 
styre og undergrupper, slik at barneidretts-perspektivet 
blir ivaretatt i klubbens drift og arrangement, og kunne 
begrunne hvorfor dette er viktig

• Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten

• Bidra til at klubben holder kostnadene på et rimelig nivå 
for å sikre bred deltakelse
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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


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?



§ 15 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent 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 på minst kr 100, og treningsavgift, 
eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for 
gruppens aktivitet



§ 15 Årsmøtets oppgaver forts.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) (antall) styremedlem og (antall) varamedlem

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

d) 2 revisorer 
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§ 15 Årsmøtets oppgaver forts.

10. Foreta følgende valg forts:

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd 
idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til 
å oppnevne representantene.

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 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.



§19 Grupper og komiteer

1. Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter 
innstilling fra styret, og skal legge fram innstilling på 
kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. 
Medlem av valgkomite 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 lagets 
organisasjonsplan jf. § 15(1) pkt. 9
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§ 19 pkt (3)

Dersom årsmøtet vedtar å opprette grupper med 
gruppe -styrer, gjelder følgende:

(a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst 3 
medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. 
Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til 
valgkomiteen. 

(b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i IL. 
Hovedstyret fastsetter en siste frist for 
avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av 
gruppestyret med minst en ukes frist.
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(c) Det årlige møtet skal:

i. Behandle regnskap

ii. Behandle gruppenes årsberetning

iii. Fastsette budsjett

iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift jf.§ 15 
nr.7

v. Fremme innspill til årsplan for gruppens 
aktiviteter til hovedstyret.
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§ 21 Lovendring

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

2. Lovendringer som følge av endringer i NIFs lover, trer i 
kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv, 
trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen.

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.
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BRØNNØYSUNDREGISTRENE

• Husk å sende endringsmelding etter årsmøtet, og vedlegg 
årsmøte-protokollen som dokumentasjon!!

• Kan sendes elektronisk eller med postgang
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OBS! OBS! OBS!

• Hvis leder eller nestleder trekker seg i løpet av tiden de er 
valgt SKAL det innkalles til ekstraordinært årsmøte for å 
velge ny!

• Brønnøysundregistrene godtar IKKE dokumentasjon i 
styremøteprotokoll om endring i styresammensetningen for 
disse to vervene. Hvis de ovennevnte IKKE velges på 
ekstraordinært årsmøte, står de fortsatt juridisk ansvarlige
i Brønnøysundregistrene (med de konsekvensene det kan 
medføre!)

• Dette gjelder ikke for styremedlemmene, da 
vararepresentantene rykker opp.
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NIFs lov Kapittel 2
Fellesbestemmelser for alle 
organisasjonsledd

I. VIRKEOMRÅDE - OVERORDNET MYNDIGHET - LOVER

§ 2-2 Organisasjonsleddenes lover, lovnormer og lovendringer

§ 2-3 NIF og organisasjonsledds overordnede myndighet

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 2-4 Kjønnsfordeling

§ 2-5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet,    
forslagsrett mv.

§ 2-6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og 
oppdragstaker

§2-7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer 
med tilknytning til organisasjonsledd
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NIFs lov Kapittel 2
Fellesbestemmelser for alle 
organisasjonsledd

§ 2-8 Inhabilitet

§ 2-9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

§ 2-10 Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. 
Godtgjørelse

III. ØKONOMI

§ 2-11 Regnskap, revisjon og kontrollkomitè

§ 2-12 Kontrollkomiteen

§ 2-13 Driftsbudsjett

§ 2-14 Utlån og garanti
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NIFs lov Kapittel 2
Fellesbestemmelser for alle 
organisasjonsledd

IV. ÅRSMØTE OG TING

§2-15 Høyeste myndighet

§ 2-16 Innkallingsfrister

§ 2-17 Vedtaksførhet for årsmøte – behandling av saker

§ 2-18 Valgkomitè

§ 2-19 Ekstraordinært årsmøte

§ 2-20 Dirigent/sekretær

§ 2-21 Stemmegivning

§ 2-22 Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig 
omfang

V. OPPLØSNING

§2-23 Oppløsning – Konkurs - Sammenslutning 28



NIFs lov 
KAPITTEL 10 IDRETTSLAG

§ 10-1 Søknad om medlemskap

§ 10-2 Utmelding – Idrettslagets tap av medlemskap

§ 10-3 Representasjonsrett

§10-4 Enkeltmedlemskap i idrettslag

3. Medlemskap i idrettslag er først gyldig og regnes fra 
den dag kontingenten er betalt. For øvrig gjelder 
reglene §2-5, 2-6 og 2-7

§ 10-5 Registrering av enkeltmedlemmer

§ 10-6 Utmelding – Tap av enkeltmedlemskap

§ 10-7 Idrettsallianse
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