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Styret i alle landets idrettslag
Idrettskretsene
Oslo, 14. desember 2012

Informasjon om ny lovnorm som alle idrettslag må ta i bruk
På Idrettstinget i 2011 ble det vedtatt en rekke lovendringer som har betydning for alle landets
idrettslag. Basert på lovendringene fra Idrettstinget, er det nå utarbeidet en ny lovnorm som
inneholder et minimum av det et idrettslag må ha i sin lov. Dette innebærer at idrettslaget må
vedta nye lovendringer som er i samsvar med den nye lovnormen på sitt neste årsmøte. Det er
styret i idrettslaget som er ansvarlig for å fremme forslag om disse lovendringene og å utarbeide et
utkast til ny lov som skal presenteres for årsmøtet. Det er viktig å være oppmerksom på at selv om
idrettslaget ikke reviderer sin lov i samsvar med den nye lovnormen, er det likevel lovnormen som
er gjeldende for idrettslaget.
Idrettslagets lov er også et nyttig redskap for å avklare en rekke organisasjonsmessige spørsmål
samt en hjelp for styret til å forvalte idrettslaget virksomhet i tråd med egen og Idrettsforbundets
lov.

Hvordan skal idrettslaget oppdatere loven sin?
1. Innkalling til årsmøtet
Endringer i idrettslagets lov skal behandles under pkt. 6 på saklisten; «Behandle forslag og
saker»(se lovnormens § 15 (1). På innkallingen må det derfor fremgå at en av sakene som
skal behandles under punkt 6 er lovendringer som følge av endringer i NIFs lovnorm for
idrettslag.
2. Utarbeidelse av saksfremlegget
Det er gjort mange endringer i lovnormen som følge av omfattende lovendringer på
idrettstinget. Av den grunn vil vi anbefale at styret tar utgangspunkt i lovnormen og legger
til egne bestemmelser fra egen lov, og ikke forsøker å legge inn nye bestemmelser fra den
nye lovnormen i sin egen lov.
Lovnormen finnes her: www.idrett.no/tema/lover/Sider/Lovnorm.aspx
De bestemmelsene som finnes i lovnormen skal normalt være fullt ut dekkende for et
idrettslag, og det skal ikke være behov for å legge til egne bestemmelser. Enkelte idrettslag
har likevel særlige behov, og da kan det være nødvendig med tillegg til de bestemmelsene
som følger av lovnormen.
Forslag til revidert lov for idrettslaget utgjør en del av saksgrunnlaget til årsmøtet og må
være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, jf. lovnormen § 13 (2).

3. Kontakt idrettskretsen for eventuell veiledning
Idrettslaget bør sende sitt forslag til revidert lov til idrettskretsen i god tid før utendelsen av
sakspapirene. Idrettskretsen vil gjennomgå utkastet og gi en «forhåndsgodkjenning» av
loven. Kontaktinformasjon til idrettskretsene finnes her:
www.idrett.no/krets/Sider/kretsforside.aspx
4. Behandlingen på årsmøtet
Lovendringer må vedtas med 2/3 flertall av de avgitte stemmer, jf. lovnormen § 21.
5. Godkjenning av idrettskretsen
Når årsmøtet i idrettslag har vedtatt ny lov sender styret denne til godkjenning hos
idrettskretsen. For kontaktinformasjon til idrettskretsene se pkt 3.

Hvordan avvikle årsmøtet i idrettslaget på en god og effektiv måte?
NIF har utarbeidet maler for innkalling, årsberetning og protokoll fra årsmøtet. I tillegg er det
utarbeidet en praktisk veileder for den som skal lede/dirigere årsmøtet.
Malene og veilederen kan lastes ned fra disse sidene:
www.idrett.no/tema/klubbguiden/Sider/arsmote.aspx
***

Idrettsregistreringen
NIF minner om at alle idrettslag innen 31.01.2013 skal gjennomføre Idrettsregistreringen der
idrettslaget skal rapportere antall medlemmer og aktive medlemmer pr 31.12.12. Informasjon om
dette vil bli sendt alle idrettslag i begynnelsen av januar 2013 på e-post når Idrettsregistreringen
åpner. Nærmere informasjon om dette finnes her:
http://idrett.forbundetonline.no/tema/idrettsregistreringen/Sider/Idrettsregistrering.aspx
Vi ønsker dere god jul og godt nyttår, og lykke til med avviklingen av årsmøtet!

Med vennlig hilsen
Norges idrettsforbund

