BEKKELAGSHØGDA TENNISKLUBB
ÅRSMØTE 31. MARS 2016

Til medlemmer i Bekkelagshøgda Tennisklubb

Oslo, 24.02.2016

Saksliste og sakspapirer for årsmøtet i Bekkelagshøgda
tennisklubb
Det vises til innkallingen til årsmøte av 1. mars. 2016
Årsmøte holdes torsdag 31. mars i klubbhuset i Jomfrubråtveien 28 klokken 20:00

Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Vedta ny lov for klubben i overensstemmelse med Norges idrettsforbunds lovnorm.
11. Foreta følgende valg:
a.
Leder og nestleder.
b.
5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
c.
Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d.
2 revisorer.
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.
Sakspapirer som legges ved er:
● Årsberetning
● Regnskap med revisors beretning.
● Eventuelle innkomne forslag.
● Forslag til budsjett.
● Valgkomiteens innstilling.
● Ny lov for Bekkelagshøgda tennisklubb basert på lovnormen.

Med vennlig hilsen
Styret

STYRETS BERETNING FOR 2015
GENERELT
Bekkelagshøgda Tennisklubb ble etablert i 1932.
Klubbens tennisanlegg i Jomfrubråtveien 28 består av klubbhus, garderobeanlegg, fire
utendørs grusbaner, to minitennisbaner og to Plexipave kunststoffbaner. Anlegget inneholder
for øvrig et lekeareal, en stor terrasse, samt en liten parkeringsplass.
Fra 21. desember 2006 er klubben registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret
(Brønnøysundregistrene) med organisasjonsnummer 990 566 895.
VIRKSOMHETEN
Pr 31. desember 2015 var det 307 aktive og 18 passive medlemmer. Klubben fikk i 2015 42
nye medlemmer mens 13 meldte seg ut. Endringen i medlemsmassen har således vært positiv.
Klubben drives som en sommerklubb fra 1. mai til første uke av oktober. I vinterhalvåret må
medlemmene selv bestille innendørstimer i naboklubber eller på Riksanlegget.
Klubben har, som tidligere, satset spesielt på aktiviteter rettet mot barn og ungdom.
Aktiviteter i 2015:
● Vårdugnad 26. - 27. april
● Tenniskurs 1. - 7. klasse fra mai, juni, august og september
● Tenniskurs for voksne nybegynnere/litt øvede i mai og juni
● Åpning av anlegget 1. mai.
● Lund Open 24. mai
● Tennisskole i juni- og august for barn og unge, 22. - 26. juni og 10. - 14. august
● Klubbmesterskap 6. september
● Høstdugnad 18. oktober
DRIFT
Klubbens styre har bestått av 7 faste medlemmer og 2 vararepresentanter.
Formann:
Espen Vhile
Nestformann:
Iris Østreng
Kasserer:
Toril Skjetne
Styremedlem:
Heidi Beate Eggesbø
Styremedlem:
Bjørn B. Størkersen
Styremedlem:
Jannicke Aas
Styremedlem:
Mariann Kleiven
Varamedlem:
Christian Fredrik Eggesbø
Varamedlem:
Gisela Wiese-Hansen

Det ble avholdt 4 styremøter i 2015.

På vårens dugnad deltok ca. 27 medlemmer. Det ble gjort et godt arbeid både med klubbhus,
baner og utstyr ellers.
Grusbanene var klare for spill 1. mai. Banene har også i 2015 holdt jevn god kvalitet gjennom
hele sesongen. Plexipave-banene blir relativt flittig brukt, spesielt blant de yngre. Av øvrige
fasiliteter kan nevnes ballvegg og ballmaskin til utlån for medlemmer.
For tredje år på rad ble “Lund Open” arrangert 31. mai etter initiativ fra Lars- og Mary Lund.
Dette ble nok en gang et veldig vellykket arrangement. Mange medlemmer møtte opp, mye
tennis ble spilt og alle fikk grillmat. Dette har blitt en årlig tradisjon i klubben. Styret vil rette
en stor takk til Lars og Mary
Grusbanene ble stengt 18. oktober. Det deltok ca. 15 personer på høstdugnaden. Utstyr på
banene samt krakker, bord stoler etc. ble ryddet inn, søppel og utrangert materiell ble kastet,
samt at det ble ryddet innendørs.
I løpet av året har vi sendt ut fortløpende informasjon til medlemmene via e-post og oppslag
på klubbens hjemmeside. Dette har vært om kurs, dugnader, sosiale aktiviteter, lagkamper og
lignende. Vi oppfordrer alle medlemmer til å huske å melde ifra til klubben om endringer i epostadresse. Retur av e-post pga. feil adresse medfører unødig arbeid, særlig i forbindelse
med utsending av kontingentkravene.
Styret vil rette en takk til alle som har deltatt i aktiviteter, dugnader, arrangementer og øvrig
styre og stell i løpet av 2015.
ØKONOMI
Klubbens driftsresultat for 2015 ble kr. 180.550,- i overskudd før renter, og årsresultat etter
rentekostnader og ekstraordinære poster ble et overskudd på kr. 178.888,-. Tilsvarende tall for
2014 var overskudd på hhv. kr. 107.702,- og kr. 74.045,-.
Endringene fra forrige år består i hovedsak av økte inntekter fra medlemskontingenter,
tennisskolen og bingomidler fra Hexagon AS. Tilskuddene fra Hexagon AS økte klubbens
inntekter med i underkant av kr. 50.000,- i 2015. Klubben fikk også høyere offentlig tilskudd i
2015 enn i 2014. På utgiftssiden hadde klubben lavere utgifter til drift av anlegget i 2015.
Utgiftene samsvarte for øvrig godt med budsjettet. Tilbakebetaling av dugnadsavgiften til de
som hadde stilt på vårdugnaden ble ført opp på diverse-posten.
Som tidligere, har vi mottatt viktig støtte fra klubbens viktigste sponsorer, Lund Gruppen og
Ananke AS. Dette var i 2015 de eneste eksterne sponsorene. Betydelige tilskudd fra det
offentlige og private sponsorer er helt avgjørende for å holde anlegget i stand og betjene
gjelden vår.
Salg av tørkeruller og toalettpapir er også viktig for klubbens økonomi. Salget utføres av
Norsk Idrettshjelp, på vegne av klubben, og vi oppfordrer medlemmene til å kjøpe når man
blir kontaktet.
Klubbens anlegg er også i 2015 avskrevet med kr. 100.000,-. Vi har i samme periode
nedbetalt den langsiktige gjelden til Lama Venture med totalt kr. 100.000,- i tråd med avtalt
nedbetalingsplan. Vi ønsker også fremover å redusere den langsiktige gjelden, for å kunne
investere mer i oppgradering og vedlikehold av anlegget.

Klubben har heldigvis vært forskånet for innbrudd og hærverk i de senere år. På høsten ble vi
imidlertid frastjålet en nesten ny traktorklipper som benyttes til å holde gressplenene på
anlegget pene. Denne ble delvis dekket av forsikringen på anlegget. Det ble imidlertid betalt
en større egenandel, samt at det medførte en del arbeid for styret mht. politianmeldelse, krav
mot forsikringsselskap, samt gjenanskaffelse av ny plentraktor. Omtrent på samme tid ble
garderober og lager i kjeller oversvømt av vann etter et voldsomt regnskyll.
Forsikringsselskapet skaffet byggtørkere som fjernet fukt fra gulv og vegger. Skadene for
oversvømmelsen ble heldigvis ikke store. Vann og avløpsetaten i Oslo kommune har i ettertid
renset opp rørene mot Jomfrubråtveien. En håper derfor at vi kan unngå liknende episoder i
fremtiden.
JUNIORGRUPPEN
Juniorgruppens styre har i år bestått av Gisela Wiese-Hansen og Heidi B. Eggesbø.
Som tidligere år ble det avholdt kurs og skoler for 1. - 7. klasse. Disse ble i år annonsert på
klubbens hjemmeside og via infoskriv som ble sendt ut til alle medlemmene pr. e-post.
Antall deltagere:
● Vårkurs
● Juni-tennisskole
● August-tennisskole
● Høstkurs
● Vårkurs voksne

11
41
19
11
7

Trenere i 2015 var Iben Spillum, Daniel Green, Jonas Green og Filip von Ubisch.
.
MARKEDSFØRING
Tenniskurs og tennisskoler har vært markedsført via klubbens hjemmeside, og fortløpende via
e-post når det har vært noe å informere om eller markedsføre.
SENIORGRUPPEN
Vi stilte i 2015 med 4 lag i divisjons- og seriespill. To herrelag i divisjonstennis og et dameog ett herrelag i veteranserien for Oslo-Akershus.
1. lag herrer
Laget holdt seg i 2. divisjon, men den endelige plasseringen ble noe dårligere enn foregående
år. Laget endte til slutt opp på en 6. plass av i alt 7 lag da OTK2 ble strøket.
På laget spilte Morten Alver, Espen Holm, Runar Henriksen Jørstad, Ola Marius Mariendal
og Per Schartum-Hansen.
2. lag herrer
Vårt 2. lag for herrer gjorde det hakket skarpere i 2015 enn i det foregående året og endte opp
på en grei 5. plass av totalt 8 lag. Spillere på laget gjennom sesongen var Petter Andreas
Heier, Espen Holm, Alexander Westheim Jensen, Nikolai Gomez Olsen, Frithjof Tinney
Solheim, Magnus Myre Solheim, Bjørn Størkersen, Eirik Thomassen og Anders Winnæss.
Veteranlag damer
Veteranlaget for damer spilte i pulje 3 i Veteranlagserien for Østlandet. Laget endte som i det
foregående året på en fin 3. plass, ett fattig poeng bak Vestre Bærum tennisklubb. På laget

spilte: Heidi Beate Eggesbø, Rebecka Jensen, Mary M Lund, Eileen Mortensen, Toril Skjetne,
Tori Warme Sletner, Gitte von Ubisch og Gisela Wiese-Hansen.
Veteranlag herrer
Veteranlaget for herrer spilte i pulje 4 i veteranlagserien for Østlandet etter fjorårets opprykk.
Her endte laget på en hederlig 4. plass (men med lik poengsum som Vestre Bærum på 3.
plass) av totalt 7 lag. På laget spilte: Petter Heier, Bjørn Størkersen, Arne Hansen, Trond
Stadheim, Thomas Spence, Snorre Rustad, Trond Selnes og Lars Lund.

KLUBBMESTERE 2015
Klubbmesterskapet i 2015 ble gjennomført 6. september. Det var godt vær, god tennis, god
grillmat og enda bedre stemning. På grunn av dårlig oppslutning ble arrangementet noe
amputert. Det ble derfor spilt på tvers av alder og kjønn, og den som fikk flest games ble årets
klubbmester. Klubbmester for 2015 ble nykommeren Erlend Einarsen. Styret vil arbeid for
bedre oppslutning om klubbmesterskapet i 2016.
VALGKOMITE OG REVISOR
Styret fikk fullmakt på årsmøtet 2015 til å finne nye medlemmer til valgkomiteen og én ny
revisor. Thomas Spence og Erlend Einarsen har stilt seg til rådighet som medlemmer av
valgkomiteen. Jon Even Christiansen har stilt seg til rådighet som ny revisor etter Tom
Vestby.

2016
Målsettingen for 2016 er å markedsføre tenniskursene og skolene bedre slik at vi
opprettholder deltakerantallet. Vi skal fortsette arbeidet med å ha sosiale tiltak for alle
klubbens medlemmer, samt vedlikeholde og oppgradere anlegget.

Oslo 23. mars 2015
Styret i Bekkelagshøgda Tennisklubb

Formann
Nestformann
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Espen Vhile
Iris Østreng
Toril Skjetne
Heidi Beate Eggesbø
Jannicke Aas
Bjørn B. Størkersen
Mariann Kleiven

(sign.)
(sign.)
(sign.)
(sign.)
(sign.)
(sign.)
(sign.)

REGNSKAP 2015 FOR BEKKELAGSHØGDA TENNISKLUBB
Pr. 31.12.2015

Faktisk
2015

Budsjett
2015

Avvik fra
budsjett

Faktisk
2014

Medlemskontingenter
Leieinntekter
Salg kiosk,utstyr m.m.
Arrangementer
Diverse
Tennisskolen m.m.
Sponsor
Tilskudd
Norsk idrettshjelp

243 650
3 100
5 735
1 605
93 700
10 000
193 252
14 845

200 000
6 000
3 000
1 000
70 000
25 000
150 000
20 000

-43 650
2 900
-2 735
-605
0
-23 700
15 000
-43 252
5 155

220 200
11 600
2 600
800
182
71 850
15 000
141 748
13 225

SUM DRIFTSINNTEKTER

565 887

475 000

-90 887

477 205

Egne arrangementer
Trening og instruksjon
Administrasjon
Drift anlegg
Tilskudd til særforbund
Innkjøp kiosk m.m.
Halleie
Avskrivning anlegg
Diverse

-6 311
-57 587
-6 276
-161 849
-47 864
-3 649
0
-100 000
-1 800

-4 000
-60 000
-3 500
-150 000
-45 000
-5 000
-100 000
-

-2 640
-44 548
-3 464
-172 919
-41 750
-983
0
-100 000
-3 200

SUM DRIFTSKOSTNADER

-385 336

-367 500

2 311
-2 413
2 776
11 849
2 864
-1 351
0
0
1 800
0
17 836

-369 503

180 550

107 500

-73 050

107 702

-47 990

59 712

Note

INNTEKTER

KOSTNADER

DRIFTSRESULTAT

RENTEINNTEKTER/KOSTNADER
Renteinntekter
Ettergitt lån
Rentekostn. lån medlemmer
Renter lånet
Andre rente/finanskostn.

351
0
-6 000
-22 500
-2 500

-6 000
-25 000
-10 000

SUM FINANSPOSTER

-30 649

-41 000

-351
0
0
-2 500
-7 500
0
-10 351

149 901

66 500

-83 401

ÅRETS RESULTAT
Ekstraordinær inntekt
ÅRETS RESULTAT ETTER
EKSTRAORDINÆRE POSTER

4

28987

178 888

227
0
-6 000
-40 000
-2 217

14333

66 500

-112 388

74 045

BALANSE 31.12.2015 BEKKELAGSHØGDA TENNISKLUBB
BALANSE

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

468 535
3 008
138 000
0
5 110 159
-1 860 000

306 919
3 008
138 000
0
5 110 159
-1 760 000

205 602
3 008
138 000
0
5 110 159
-1 660 000

3 859 702

378 086

3 796 769

6 500
10 000

8 772
25 000

6 500
0

2

16 500

33 772

6500

Medlemslån
Legat
Håset / Jønsson
Nordea
Lama ventures AS
Sum langsiktig gjeld 3

90 000
0
0
0
400 000
490 000

90 000
0
0
0
500 000
590 000

90 000
0
0
0
600 000
690 000

3 174 314
178 888
3 353 202

3 100 269
74 045
3 174 314

3 063 963
36 306
3 100 269

3 859 702

3 798 086

3 796 769

565 887
-385 336
-30 649
28 987
178 888

477 205
-369 503
-47 990
14 333
74 045

441 473
-367 916
-37 251

Note

Kasse/Bank
1
Andeler
Plexipave
Akk.avskr. Plexip.
Tennisanlegg
Akk. avskrivn. Anlegg

SUM EIENDELER

Korts. gjeld
Påløpte renter
Sum korts.gjeld

EK 01.01
Årets resultat
EK 31.12
SUM GJELD OG EK

Inntekter
Utgifter
Finans
Ekstraordniært
Årets resultat

36 306

Noter til regnskapet
1 Kasse/Bank
Bankkonti DnB NOR
Kontanter
Kortsiktig fordring
Sum

31.12.2015
468 368
0
167
468 535

2 Kortsiktig gjeld
31.12.2015
Kortsiktig gjeld
Trenere
Strøm og vann/avløp
Depositum nøkkelkort
Diverse skyldig
Sum

Påløpte, ikke betalte renter
Renter Lama venture AS
Sum

6 500
6 500

10 000
10 000

3 Langsiktig gjeld

Medlemslån
Lama venture AS
Sum

31.12.2015
90 000
400 000
490 000

4 Ekstraordinær inntekt
forsikring og tilbakebetaling fra 28
Oslo
987
Kemner

REVISORS BERETNING

Til Generalforsamlingen i Bekkelagshøgda Tennisklubb

REVISORBERETNING FOR 2015

Undertegnede er oppnevnt som revisorer i Bekkelagshøgda Tennisklubb for driftsåret 2015.

178.888,
som viser
viser et
et overskudd
overskudd på
på kr.
kr. 178.888,Vi har revidert årsoppgjøret som
Vi har ingen anmerkninger til regnskapet, og anbefaler det fremlagte årsoppgjøret som

Bekkelagshøgda Tennisklubbs regnskap for 2015.

Oslo, mars 2016.

Henrik Berg

Jon Even Christiansen
(sign.)

INNKOMNE FORSLAG
Godtgjørelse for styrearbeid
Forslag: godtgjørelse for fast styremedlem settes lik medlemsavgiften for seniormedlem.
Eventuelt overskudd utbetales ikke. Godtgjørelse for varamedlemmer settes til kr. 1.000,Begrunnelse: Godtgjøringen til styremedlemmene har stått uforandret i en årrekke og bør
følgelig justeres. Kobling av godtgjørelsen til medlemsavgiften sikrer gradvis justering av
godtgjørelsen for fremtiden.
Andre forslag
Det har ikke innkommet andre forslag innen tidsfristen.

FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT
Styret foreslår ingen økninger i medlemsavgiften og ønsker å videreføre de gjeldene satsene
fra 2015.

BUDSJETT 2016
Budsjett
2016

Faktisk
2015

Faktisk
2014

Medlemskontingenter
Leieinntekter
Salg kiosk,utstyr m.m.
Arrangementer
Diverse
Tennisskolen m.m.
Sponsor
Tilskudd
Norsk idrettshjelp

240 000
3 000
5 000
1 000
80 000
15 000
190 000
15 000

243 650
3 100
5 735
1 605

220 200
11 600
2 600
800
182
71 850
15 000
141 748
13 225

SUM DRIFTSINNTEKTER

549 000

565 887

477 205

Egne arrangementer
Trening og instruksjon
Administrasjon
Drift anlegg
Tilskudd til særforbund
Innkjøp kiosk m.m.
Halleie
Avskrivning anlegg
Diverse

-4 000
-60 000
-5 000
-160 000
-45 000
-4 000
-5 000
-100 000
-

-6 311
-57 587
-6 276
-161 849
-47 864
-3 649
-100 000
-1 800

-2 640
-44 548
-3 464
-172 919
-41 750
-983
0
-100 000
-3 200

SUM DRIFTSKOSTNADER

-383 000

-385 336

-369 503

180 551

107 702

INNTEKTER

93 700
10 000
193 252
14 845

UTGIFTER

DRIFTSRESULTAT

-

166 000

-

Fra:

Valgkomiteen i Bekkelagshøgda tennisklubb
Thomas Spence
Erlend Einarsen

Til:

Årsmøtet i Bekkelagshøgda tennisklubb

Innstilling nytt styremedlem

Valgkomiteen foreslår Eileen Mortensen som nytt styremedlem etter Jannicke Aas .

Oslo, 17. mars 2016

Thomas Spence
(sign.)

Erlend Einarsen
(sign.)

VALG
Styremedlemmer
Det innstilles til følgende styre:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Espen Vhile
Iris Østreng
Toril Skjetne
Heidi Beate Eggesbø
Bjørn Størkersen
Mariann Kleiven
Eileen Mortensen

Varamedlem:
Varamedlem:

Christian Fredrik Eggesbø
Gisela Wiese-Hansen

Revisorer
Henrik Berg og Jon Even Christiansen innstilles til ny periode som revisorer.
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett
Klubbens formann og/eller den han bemyndiger.
Valgkomite
Thomas Spence og Erlend Einarsen innstilles som hhv. leder og nestleder av valgkomiteen.
Da det ikke har vært mulig å finne ytterligere medlemmer (et medlem og varamedlem jfr.
klubblovens §15 nr. 10 pkt. f) så ber styret om fullmakt fra årsmøtet til å oppnevne ytterligere
medlemmer.

LOV FOR BEKKELAGSHØGDA TENNISKLUBB
Stiftet 21. april 1932, vedtatt av årsmøtet 31. mars 2016
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.

(3)

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Oslo idrettskrets, hører hjemme i Oslo
kommune, og er medlem av Oslo idrettsråd.

(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.
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(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
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. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for
deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.
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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
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.
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b)
c)
d)

e)

Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget
Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet
organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette
årsmøtet/tinget.
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.
Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

(6)

Talerett:
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)

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
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(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.
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(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 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 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.
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(2)
(3)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og
regnskap.

III. ØKONOMI
§ 12

Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1)

Idrettslaget er regnskaps og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge
kalenderåret.

(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 § 212.

(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.
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IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 13

Årsmøtet

(1)

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

(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.
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§ 15

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
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.
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) [5] styremedlemmer og [2] varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) To revisorer.
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
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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.
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§ 18

Idrettslagets styre

(1)

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet
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.
f)
Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.

(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 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.
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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.

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.
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(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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