
D E  V I K T I G S TE  
E N D R I N G E N E  I  LOVN O RM  

F O R  I D RE TTS LAG  
I D RE TTS T I N G E T  2 0 1 9

• Endringene tiltrer 1.januar og 
idrettslag må oppdatere loven sin iht. 
de nye endringene

• Loven presenteres som
informasjonssak på årsmøte

• Dersom årsmøtet vedtar
lovendringer, sendes protokollen til
idrettskretsen.  Ved eventuell
motstrid mellom idrettslagets
regelverk og NIFs regelverk, går NIFs 
regelverk foran. Idrettskretsen kan, 
som overordnet organisasjonsledd, 
pålegge nødvendig endring for å 
unngå motstrid med NIFs regelverk.



§ 5        GENERELLE REGLER OM 
STEMMERETT, VALGBARHET, 

FORSLAGSRETT MV.

(3) Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som 

deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre 

tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den 

aktuelle konkurranseaktiveten, eller tilgang på 

informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes 

fordel.



§ 6        STEMMERETT, VALGB ARHET 
OG REPRESENTASJONSRETT FOR 

ARBE IDSTAKER 

(1) Med arbeidstaker etter denne 
bestemmelsen menes person som: 

a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget 
tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, 
eller 

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre 
ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.      

Grunnbeløpet 1G er for tiden: kr 96 883



§ 7  VALGB ARHET OG REPRESENTAS JONSRETT 
FOR AN DRE  PE RSON E R M E D T I LKN YTN IN G  T I L  

IDRETTSLAGET

(1) Et medlem som har en økonomisk særinteresse i 

driften av idrettslaget som overstiger 1 G i løpet av 

kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. 

i idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme 

gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig 

innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk 

særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen 

gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. 

Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, 

ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan 

ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.



§ 9       VEDTAKSFØRHET, FLERTALLSKRAV 
OG PROTOKOLL

(1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er 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 behandling eller ved fjernmøte, dersom et 

flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes 

kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. 

Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.             

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være 

tilgjengelige for idrettslagets medlemmer, med mindre styret 

bestemmer noe annet i den enkelte sak.



§ 11     
REGNSKAPS- OG 
REVIS JONSPLIKT 

MV. 

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap 
som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige 
styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder 
undertegne.

(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der 
dette gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, 
skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om 
de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har 
regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:

a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og 
skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere 
grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i 
regnskapet.

b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres 
berettigelse.

c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes 
karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.

d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og 
underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter 
regnskapsårets slutt.

e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to 
personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to 
personer i fellesskap.

(3) Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.



§ 12     BUDSJETT 

(1) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som 

inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. 

Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid 

skal spesifiseres særskilt.

(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal 

ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv 

egenkapital.

(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen 

kolonne når årsregnskapet fremlegges.



§ 15     LEDELSE AV 
ÅRSMØTET

Årsmøtet ledes av valgt(e) 

dirigent(er). Verken dirigent 

eller protokollfører behøver å 

være medlem.



§ 16     
ÅRSMØTETS 
OPPGAVER

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne saklisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

9.  Behandle idrettslagets regnskap, styrets 
økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning 
[og revisors beretning]. 



§ 16     
ÅRSMØTETS 
OPPGAVER

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og 
treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

14. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, [antall] styremedlem og [antall, 
(minst ett)] varamedlem.

b) Kontrollutvalg med [antall, (minst to)] 
medlemmer og minst [antall, (minst ett)] varamedlem(mer). 

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

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets 
organisasjonsplan.



§ 18     EKSTRAORDINÆRT 
ÅRSMØTE 

(1) Ekstraordinært årsmøte i 

idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med 

minst 2 ukers frist etter:

a) vedtak av idrettslagets styre, 

b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i 

overordnet organisasjonsledd, eller

c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av 

idrettslagets stemmeberettigede 

medlemmer.



§ 21 KONTROLLUTVALG

(1)      Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

a)  Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet 
organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b)  Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, 
at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske 
rammer. 

c)  Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en 
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

1. Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 
regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget 
minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de 
revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

2. [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.] 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og 
dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. 



§ 24     LOVENDRING

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og 
gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret. 

(2) Øvrige lovendringer 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. 
Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet 
vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid 
mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. 
Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for 
å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene 
følger av NIFs regelverk eller lovnorm.


