Til
medlemmene i Moss Seilforening

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet
Det vises til innkallingen til årsmøte av 14.1.2016.
Årsmøtet avholdes i klubbhuset på Søly 17.2.2016 og begynner kl. 18.30.

Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge: Dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen og fungere som
tellekorps.
3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
4. Behandle seilforeningens årsmelding, herunder utvalgsårsmeldinger.
5. Behandle seilforeningens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkommende forslag og saker.
a) Forlenge søndre molo – fra Aksel Ellefsen og Phillip Bain
b) Starte J70 liga i samarbeid med Soon Seilforening – fra Magne Klann
c1) Forslag 1 fra Rolf Helgesen
c2) Forslag 2 fra Rolf Helgesen
c3) Forslag 3 fra Rolf Helgesen
c4) Forslag 4 fra Rolf Helgesen
c5) Forslag 5 fra Rolf Helgesen
7. Oppstart av «Fase 2» i byggeprosjektet «Nye Søly»
8. Fastsette medlemskontingent.
9. Vedta seilforenings budsjett for 2016.
10. Behandle seilforeningens organisasjonsplan.
11. Behandle seilforeningens lov
12. Foreta følgende valg:
a) Nestleder
b) 3 styremedlemmer (Leder kommunikasjonsutvalg, leder anleggsutvalg og leder
aktivitetsutvalg)
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:
- Forslag til forretningsorden
- Årsberetninger
- Regnskap med revisors beretning
- Innkomne forslag: Hvem som fremmer forslaget, teksten i forslagene og hovedstyrets
innstillinger til forslagene.
- Forslag til oppstart av byggeprosjekt «Fase 2»
- Forslag til medlemskontingent
- Forslag til budsjett
- Forslag til organisasjonsplan
- Forslag til foreningens lover
Andre innstillinger vil først foreligge på årsmøtet
Etter årsmøteforhandlingene, eventuelt i pausen hvor det serveres kaffe og kaker, blir det
utdeling av seilforeningens hederspriser/utmerkelser:

Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Hovedstyret i Moss Seilforening

Glenn Dyhr Petersen
Leder

Årsmelding fra Hovedstyret 2015
Hovedstyret har bestått av:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer (fra 9/12-15)

:
:
:
:

Leder Aktivitetsutvalget
Leder Anleggsutvalget
Leder Kommunikasjonsutvalget

: Tony Vedeler Jenssen
: Frank Henriksen
: Nina Bruaset

Signal

Hovedstyret har i foreningsåret
2015 avholdt 9 styremøter etter
ordinært årsmøte, samt
ekstraordinært årsmøte
9. desember 2015.
Hovedstyreleder har stått for
den daglige driften av
foreningen, og utvalgslederne
har hatt funksjonelt og
økonomisk ansvar for sine
respektive grupper.
Leder av anleggsutvalget, har
også hatt det overordnede
ansvar for intern opplæring.
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Glenn Dyhr Petersen
Espen Tønnesson
Nina C. Leander
Hans Peter Raspotnig

Moss Seilforening hadde 644
medlemmer 31/12-14, noe som
er en nedgang på 4,8% fra
31/12-14. Foreningens midler er
benyttet og forvaltet i samsvar
med vedtak fattet på ordinært
årsmøte.
Med bakgrunn i omorganisering
av foreningen, besluttet på
ekstraordinært årsmøte i
desember i 2014 og gjennomført
ved ordinært årsmøte i 2015, ble
det avholdt et medlemsmøte i

november 2015 for å evaluere
den nye organisasjonen.
Evalueringen tilkjennega behovet
for å ha kasserer funksjonen
som en separat funksjon og ikke
som en del av nestleder
oppgaven, i tillegg ble det
avdekket et behov for å styrke
Anleggsutvalget med flere
tillitsvalgte samt å gjenopprette
Finansutvalget. Endringene i
organisasjonen ble formelt
vedtatt på ekstraordinært
årsmøte i desember 2015 hvor

kasserer ble gjeninnsatt
som egen funksjon i
styret. De øvrige nye
funksjonene i
organisasjonen fylles
ved neste ordinære
årsmøte.

sikring som ikke var
budsjettert, samt bytte
av vinduer på den gamle
delen av bygget. Så langt
gjenstår det 1.450.000,i prosjektet fordelt på
postene Mastekran,
Uteområder og Diverse.

Regnskaps-, og
budsjett funksjonen er
nå godt organisert og
det utøves en forsvarlig
økonomistyring i
foreningen.
Samarbeidet med
næringsliv og andre støtteordninger har vært ivaretatt av
styret. Helly Hansen har vært
foreningens hovedsponsorer. En
stor takk går også til alle andre
sponsorer og samarbeidspartnere
som har støttet foreningen
gjennom året, det være seg ved
kjøp av reklameplass på
flytebrygger, kjøp av
annonseplass i Seilmagasinet
eller andre verdifulle bidrag.
Våre sponsorer bidrar i stor grad
til at vårt brede barne- og
ungdomsarbeid kan
opprettholdes og videreutvikles.

HAVNEN OG HUSET
Klubbhuset ble bygget om i
første halvår, og den nye delen
var klar til bruk fra 10.juli.
Ferdigstillingsattest er foreløpig
ikke mottatt da det gjenstår
enkelte tiltak for utbedringer av
utearealer (platting, beplantning
etc). Det er god dialog med
kommunen om fremdrift og
ferdigstillelse. Økonomisk har
ombyggingen og påbygget på
klubbhuset hatt en overskridelse
av budsjettet på ca 617.000,Disse overskridelsene skyldes
hovedsakelig pålegg om brann-

Jan Erik Reiersen tiltrådte som Havnesjef
1. desember og overtar
etter Aksel Ellefsen som
valgte å gå av med
pensjon i en alder av 70
år.
Vi takker Aksel for innsatsen og
ønsker ny Havnesjef velkommen.
AKTIVITETER
Foreningsåret 2015 har som
vanlig vært aktivt med
Påskesamling og Norgescup som
de største arrangementene. Det
henvises for øvrig til
årsberetningen fra
Aktivitetsutvalget for ytterligere
detaljer om arrangementer og
resultater i både nasjonale og
internasjonale mesterskap.
For ytterligere informasjon om
foreningens totale aktiviteter,
vises til de ulike gruppenes
Årsberetninger.
Hovedstyret vil til slutt takke
medlemmer, foreldre,
tillitsvalgte, trenere og dommere
for det store arbeidet og
engasjement som er nedlagt for
Moss Seilforening. Deres bidrag
har vært helt uvurderlig for at vi
har kunnet gjennomføre med stil
og de er foreningens viktigste
drivkraft.

For Hovedstyret
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Nina C. Leander
Sekretær

Fra Norgescup. Foto: Per Bakke
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Årsberretning fra Tur/Hav 2015
Det ble avholdt årsmøte 21.01.
for tur/havseilergruppen med 20
medlemmer til stede.
Årsberetning og regnskap for
2014 ble gjennomgått og
godkjent.
Som fokusområder for gruppens
virke ble følgende vektlagt: 1.
Temakvelder. 2. Sosiale turer og
samlinger. 3. Kurs. Følgende
gruppeledelse ble applaudert inn.
Einar Larsen, Morten
Aspestrand, Jan Klausen, Frank
Jensen (valgkomite).
24.01 ble det arrangert fest på
klubbhuset med 25 deltagere.
Fiskesuppe ble servert og lokal
musikk fra nystartet musikkband
3 Fender. Vellykket med ønske
om gjentagelse.
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04.02 ble det avholdt møte for
leietagerne i Søly båthavn.
Her ble status på prosjekt Søly
og ny organisasjonsstruktur
gjennomgått og kandidat til
leder i anleggsutvalget nominert.
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Onsdag 11. 02 tok Harald
Molvig og Ashild Thunes
tilhørerne med på sin fantastiske
langtur med s/y Pierina III til og
fra Middelhavet i tidsrommet
2009-2014- Meget spennende og
interessant.
Pinseturen gikk i år som flere år
tidligere til Havna Hotell på
Tjøme. 16 båter og 34 personer
var påmeldt. Vi var denne gang i
motsetning til tidligere år uheldig
med maten, men ellers var
stemningen god og opplegget
vellykket med medbrakt musikk
av 3 Fender. Pinseturen har
gjennom flere år vært et meget
populært arrangement i
Tur/Havregi.
Det ble heller ikke i år
gjennomført noen organiserte
onsdagsregattaer i regi av
Tur/Hav da det ikke meldte seg
noen interesserte deltagere.
I Færderseilasen deltok 13 båter
fra Moss Seilforening- Beste
plasseringer var klasseseier til
Hans Christian Grande i sin

Grand Soleil 39 og 2. plass til
Lars Reinschou i klassen for
flerskrogbåter.
I Hollenderseilasen deltok 4
båter fra MS med Bjørn Tore
Pettersen i sin Sun Fast 35 på
4. plass i klassen som beste
plassering.
Sommeren gikk ellers med
individuelle ferieseilaser til
diverse destinasjoner.
Som følge av den nye
organisasjonsstrukturen er jo
Tur/Havseilerne nedlagt som
formell gruppe. Det er
fremkommet forslag om heretter
å kalle det Båteiergruppen ut fra
et ønske om å favne alle
båteierne i Søly båthavn bedre.
Det ser dog ut til Tur&/Havnavnet er så sterkt og vel
innarbeidet at det er vanskelig å
komme bort fra det. Kanskje
bare kalle det Tur/Havgruppen.
Det er jo det motorbåteierne
også bedriver. Saken er gjenstand
for videre diskusjon
Asbjørn Utaker

Fra Norgescup. Foto: Per Bakke

Årsmelding Express 2015
4 båter har vært aktive i
Expressgrppa i år. Alle stilte på
Hankø Race Week som også var
klassens nordiske mesterskap i
år. Det har vært trening hver
onsdag gjennom sesongen.
Færdern:
Eksperrsgruppa stilt med to
båter. Begge stilte med
vinnerambisjoner. High Hopes
var til og med tittelforsvarer.
Båtene lå som nr. 1 og 2 forbi
Gullhomen, og ut mot Bastøy.
Natten og morgenen taklet vi
derimot ikke særlig bra. Antall
deltakere: 40
Y-Not: 10 plass
High Hopes: 21

NoM/Hankø Racw Week
Alle 4 båter som var aktive i år
stilte. Fine Hankø forhold med
alt fra vindstille til frisk bris.
High Hopes åpnet med seiler, og
la standard for resten. Det må
være lov å si at det gikk nedover
derfra, men mot alle hadde i det
minste gode enkeltresultater.
Antall deltakere: 45
Team Jake: 10
Y-Not: 14
High Hopes: 17
North of ordinary: 22
NM
Bare en av de lokale båten tok
turen til Stavanger. Det blåste i
perioder friskt med opp til stiv

kuling, men moderat sjø inni
fjorden øst for byen. Antall
deltakere: 52.
Y-Not: 6
Shorthand NM
Y-Not stilte i Shorthand NM
med hjelp fra North of Ordinary.
Her blåste det til tider friskt.
Expressen seilte best i moderat
vind, men seilte bra nok i mye
vind også til å hale i land
norgesmestertittelen og over all
seileren.
Y-Not: 1
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Årsberretning fra Aktivitetsutvalget 2015
Medlemmer av utvalget:
Tonny Vedeler Jensen
Per Bakke
Eirik Guldog
Per-Christian Bordal
Asbjørn Utaker
Magne Klann

:
:
:
:
:
:

(leder)
(toppidretts satsing)
(leder jollegruppa)
(rekruttering)
(tur og hav)
(Ekspress)

Aktivitetsutvalget bestod i 2015
av seks valgte medlemmer
hvorav leder var representert i
Hovedstyret. Det ble avholdt
seks møter i utvalget,

Tonny V Jensen/ leder for
Aktivitetsutvalget var
internasjonal dommer og
juryformann under flere NM,
nordisk CISM, EM og VM.

Aktivitetsutvalget har hatt
ansvaret for foreningens
rekrutterings arbeide og
kompetanseutvikling i tillegg til å
tilrettelegge for og gjennomføre
foreningens aktiviteter.
Aktivitetsutvalget skal satse på
bredde i aktivitetene, noe som
gjenspeiles i sammensetningen av
utvalget.
Av sportslig aktivitet har
medlemmene i Aktivitetsutvalget
representert Moss seilforening
som følger:

2015 har vært et aktivt år for
jollegruppe med diverse møter og
annen aktivitet. Jollegruppa har
lykkes med å rekruttere mange
nye seilere til foreningen.
Flestepartene av de unge finner
vi to ganger i uken på inne
trening på Reier.

Per Christian Bordal /
Aktivitetsutvalget vant den første
Europacupen i RS Aero
Magne Klann /
Aktivitetsutvalget, sammen med
Karl-Einar V Jensen/
Kommunikasjon var vinnere av
shorthanded NM i Son.

Moss seilforening arrangerte en
stor Norgescup i mai for RS
Feva, 29-er, Laser Standard,
Laser Radial, Laser 4,7,
Europajolle, Optimist, Zoom 8.
Vi retter en stor takk til alle som
bidro for å få til et vellykket
arrangement.
Moss seilforening stilte med et
lag i seilsportligaen. Denne
konkurranseformen kan legge til
rette for å sveise sammen de
forskjellige miljøene i foreningen.
Aktivitetsutvalget anbefaler at
det derfor legges til rette for

videre satsing på denne
regattaformen.
Aktivitetsutvalget har fokus på
utdanningen. Nå har foreningen
trenere på alle tre nivå.
Aktivitetsutvalget her sist år
gjennomført Dommer og
Arrangør 1 utdanning. Vi fulgte
opp med Dommer 2 og Arrangør
2. På kurs i januar utdannet
Moss Seilforening syv nye kretsdommere. På Budsjettet legger til
rette for videre utdannelse av
foreningens nye og gamle medlemmer for det nye året.
Moss seilforening ønsker å
rekruttere flere seilere til å
konkurrere utenfor egen klubb.
Dette gjør vi ved å sponse seilere
som deltar i norgesmesterskap,
nordisk, europamesterskap og
verdensmesterskap. Moss
seilforening er en av Norges fem
klubber som sponser OL-satsing.
Det blir spennende å se om vår
seiler kommer til OL i 2016.
Tonny Vedeler Jensen
Aktivitetsutvalget
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Årsberetning fra
Kommunikasjonsutvalget, 2015
Medlemmer av utvalget:
Nina Bruaset
: (leder)
Karl-Einar V. Jensen : (vara)
Steffen Myklebust
Thor Christian Jensen

Kommunikasjonsutvalget bestod i
2015 av fire valgte medlemmer
hvorav leder var representert i
Hovedstyret. Det ble avholdt fire
møter samt en rekke arbeidsøkter
i løpet av året.

Signal

Som en helt ny funksjon har
utvalget utarbeidet en
kommunikasjons- og
profileringsstrategi. Denne tar for
seg foreningens interne og
eksterne kommunikasjon, både
innhold, form og distribusjon.
Planen ble presentert til
medlemmene på et informasjonsmøte i høst, og den ble forelagt og
godkjent av Hovedstyret.
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For å kvalitetssikre all
kommunikasjon i 2016 har
utvalget i tillegg utarbeidet en
”Terminplan” over foreningens
ulike aktiviteter hvor behov for
informasjon og markedsføring/PR
er inkludert. Dette vil sikre
kontinuitet og gjøre det enkelt å
planlegge oppgavene når nye
tillitsvalgte etter hvert tar over
roret.
Kommunikasjonsutvalget har i
2015 sørget for informasjon, PR
og redaksjonelt innhold i
Seilmagasinet, Moss Avis, på egne
websider, jevnlige oppdateringer
på fire Facebook-grupper, samt
utgivelse av Signal, som du leser

nå. Nye og mer funksjonelle
websider ble lansert rett før jul, i
god tid før kommende seilsesong.
I tillegg har er rekke medlemmer
bidratt aktivt ved å ”poste” siste
nytt på Facebook.
Mot slutten av året utarbeidet
Kommunikasjonsutvalget, i
samarbeid med Styret, en
medlemsundersøkelse for å
avklare ”rikets tilstand”.
Undersøkelsen ble sendt ut i
januar og gav Styret nyttige
tilbakemeldinger på medlemmenes
behov, tilfredshet og forventninger.
For Kommunikasjonsutvalget
Karl-Einar V. Jensen

Fra Norgescup. Foto: Per Bakke

Årsberetning for Anleggsutvalget 2015

Seilingens dag.

desember ble det bl.a vedtatt å
øke antall medlemmer i utvalget
og det skal utarbeides dekkende
arbeidsbeskrivelser for de ulike
funksjonene.

Søly båthavn.
Det kunne påvises noe krengning
på flytebryggene, sannsynligvis
pga snølast, på ettervinteren.
Skjærgårdsbrygger AS har justert
en del moringer, og etter det har
bryggene vært stabile selv i hard
vind og det største høyvannet vi
har hatt så langt. På grunn av
høyvannet ble noen båteiere på
moloene varslet om for stramme
baug-fortøyninger. Det er ikke
rapportert noen skader. Tribunen
i søndre molosving er utbedret

som et garantiarbeid.
Moloåpningen er ryddet for
ytterligere noen gamle steiner.
Ny kontroll med dykker
avdekket nok en stein på ca. 2,5
meter dyp litt syd for en tenkt
linje midt i løpet. Fjerning er
bestilt. Olje/slam-utskiller
fungerer etter hensikten og
tømmes for spesialavfall hvert år.
Asfaltdekket på parkering/
opplagsplassen er reparert. Dette
var nødvendig særlig på grunn
av truckkjøring med båter
hengende i stroppene. Trucken
fungerer fremdeles bra (!) og fikk
ny selvstarter i høst. Det arbeides
med å klarlegge vilkår for søk
etter ny truck. Foreløpig
kravspesifikasjon er løfteevne
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Anleggsutvalget, som er nytt av
året, har bestått av Rune Johnsen,
Ole M. Silnes, Leif Bjerke og
Frank Henriksen. Utvalget har
hatt ansvar for koordinering og
oppfølging av drift og
vedlikehold av seilforeningens
anlegg og materiell, dvs Søly
båthavn, klubbhus og andre
anlegg samt materiell som i
hovedsak er tilknyttet
aktivitetene. En viktig faktor for
å få den nye strukturen til å
fungere har vært det gode
samarbeidet med avtroppende
havnesjef. Vi vil også ønske den
nye havnesjefen velkommen og
ser fram til et godt samarbeide i
tiden framover. På
ekstraordinært årsmøte i
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mellom dagens 15 tonn og opp
til ca. 20 tonn, løftehøyde ca 6
meter, sideforskyvbare gafler og
mulighet til å løfte én gaffel
uavhengig av den andre.
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Ansvardekningen for trucken
under landtransport av båter er
tatt opp med forsikringsselskapet
flere ganger i løpet av året. Det
arbeides med å få dekning av
både løft og frakt til og fra
opplagsplass for båten inn under
truckens generelle ansvarsforsikring. Dette vil bli klart til
neste sesong. Toppen på
mastekrana er inspisert og det er
satt på et beslag som beskyttelse
mot fuktighet. Det sees på hva
som kan gjøres for å lette
manøvreringen mellom F-brygga
og moloen, hvor det kan være
trangt for noen båter. Eventuelle
nødvendige rokkeringer av båter
gjøres før starten på neste
sesong.
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Veiledende prinsipper for dette er
båtlengde, manøvreringsegenskaper og dyptgående, men
hver plass vil bli vurdert
individuelt. Etter utsettingen til
våren vil det bli sjekket at alle
båter i havna er forskriftmessig
merket på styrbord baug.
Kontakt havnesjefen hvis du
mangler merke. Det ser ut som
om mastestativene kan stå der de
er nå. De vil bli sikret mot sterk
vind. Dugnadsystemet har blitt
mer fleksibelt da oppgavene
enten kunne tas på en
fellesdugnad eller når det passet
den enkelte. Med litt finpuss vil
dette kunne fungere i tiden
fremover. Opprydding på
havneområdet er påbegynt.
I første omgang er det tatt tak i
parkering/oppstilling/merking av
både private tilhengere og utstyr
tilhørende MSF/NSF samt
slepejoller som er i bruk og som
lagres på land. Skisse over
oppstillingsområder for MSF og
NSF legges ut på hjemmesiden

da de er ferdig utarbeidet.
Umerkede slepejoller eller
slepejoller som åpenbart ikke er i
bruk kan fjernes av havnesjef
etter at alle medlemmer er varslet
om dette på hensiktsmessig måte.
Ordensreglene for havna er
oppdatert og vil bli sendt ut og
lagt på hjemmesiden. Endringene
gjelder bl.a orden på havneområdet, lading av el-biler,
truckens ansvarsforsikring og
hensiktsmessig utnyttelse av
havna mht båter som ikke er i
bruk. Det er også gjort mindre
endringer på vaktinstruksen som
sendes ut sammen med vaktliste
2016 i april.

Materiell har blitt vedlikeholdt
på vanlig måte. Sjarken kan
trenge en grundig gjennomgang
til våren. Oppdatert liste over
materiell har blitt sendt
forsikringsselskapet. En båttilhenger er stjålet og tyveriet er
meldt til politiet og forsikringsselskapet. Det skal utarbeides
bedre rutiner for orden, bruk,
eventuell registrering av brukere
og sikring/eventuelt låsing av
joller, følgebåter, båt-tilhengere
og sjarken.

Planer / mulige tiltak for
2016, i den grad økonomien
tillater det, er bl.a:

Klubbhuset
har vært godt benyttet til
aktiviteter som påskesamling,
helgesamlinger, seilskole,
treninger, kurs, arrangementer og
møter for medlemmer, styre og
utvalg. Det har blitt inngått 30
utleieavtaler for den gamle delen
i klubbhuset - hovedsakelig i
helger - i tillegg til vår faste
leietaker NSF og
HH-pensjonister som leier
klubbhuset en tirsdag formiddag
i måneden. Dette er en liten
økning fra 2014. Nybygget ble
ferdig til bruk midt i juli og har i
hovedsak blitt brukt til foreningsaktiviteter. Det gjenstår noe mht
innredning i nybygget. Noe av
inventaret i gammel del er slitt
og trenger fornyelse. Orden og
renhold i klubbhuset, særlig på
kjøkkenet, har tidvis vært et
problem både i forbindelse med
utleie og eget bruk. Det har flere
ganger vært nødvendig å bruke
ekstrahjelp for å holde en
brukbar standard.
Oppvaskmaskinen bør skiftes ut
med en storkjøkkenmaskin for å
få tilfredsstillende hygieniske
forhold på kjøkkenet. Det er nå
skrevet avtale med renholdfirmaet som vasker klubbhuset
slik at Arbeidstilsynets
retningslinjer overholdes.

• Bytte vinsjen på mastekrana
med en type som har bredere
trommel for å få jevnere
fordeling av viren.
• Bedre merkingen i moloåpningen, enten med skilt og
lys, delvis åpne pyramider av
tre med innvendig lys eller
bedre hvitmaling.
• ‘Betaling-styrt’ bom ved
utsettingsrampe.
Elektronisk registrering av
vakt-runder.
• Jollestativ flyttes nord for
nybygg.
• Platting i forkant av den nye
delen av klubbhuset. Mye kan
gjøres på dugnad.
• Ny hoveddør / klubbhus.
• Koble den gamle delen av
klubbhuset sammen med nytt
brannalarmsystem.
• Sørge for nødvendige
HMS-instrukser for hus og
havn.

Sak: Forslag vedrørende forlengelse av søndre molo

Styrets positivt innstilt til forslaget og foreslår følgende :
«Det nedsettes en prosjektgruppe for å vurdere mulighetene til forlengelse av søndre molo.
Prosjektgruppen ledes av Phillip Bain og Aksel Ellefsen».

For hovedstyret

Glenn D. Petersen

Forsag til årsmøtet i Moss Seilforening

Årsmøtesak:

Jeg ønsker å behandle et forslag om å starte ligaseiling i samarbeid med Soon Seilforening etter mønster fra den
nasjonale Seilsportsligaen. Foreningene kjøper 3 stk J/70 seilbåter i fellessskap. Båtene brukes samlet, og legges
halve sessongen i de to foreningene etter nærmere plan. Ligaseilingen vil foregå én dag pr uke vår og høst, med
korte seilaser nær land. 3 lag seiler mot hverandre. 9 lag kan rullere om å seile hver kveld. Resultatene i serien vil
danne grunnlag for deltakelse i den nasjonale Seilsportsligaen, men enda viktigere er at det vil være en unik
arena for seilere i alle aldre å delta i fartsfylt seiling med overkommelig innsats økonomisk og tidsmessig. Det
settes et tak på 50 deltakere (25 fra hver klubb) første sessong. Deltakerne kan bruke båtene etter avtale de
andre dagene i uken. Tilsvarende forslag legges frem for årsmøtet i Soon Seilforening 18.2.

Prosjektet skal finansieres slik at foreningenes økonomi ikke skal belastes. Inntektene vil komme fra en årsavgift
pr seiler. Se forøvrig vedlagt budsjett.

Forslag til vedtak: Komiteen som jobber med prosjektet ber om årsmøtets fullmakt til å jobbe videre med planene
innenfor vedlagt budsjett.

Se presentasjon: http://www.klann.no/seilsportligaenMoss/index.html

…/)...
Magne
Magne Klann
magne@klann.no
http://www.seilerboka.no
95218019

2016
Kjøpesum
(inkl. båter, henger,seil,frakt, moms)
Finansiering
Tippemidler (søknad)
Momsrefusjon
Sponsor / støtte fra stiftelser v kjøp
Lån m nedbet.tid 7 år
Nedbet
Sum restgjeld

2017

2018

2019

2020

2021

2022

kr 295 000
kr 100 000
kr 0

kr 0

kr 0

kr 0

kr 0

kr 0

kr 130 000
kr 770 000

kr 130 000
kr 640 000

kr 130 000
kr 510 000

kr 130 000
kr 380 000

kr 130 000
kr 250 000

kr 130 000
kr 120 000

kr 1 500 000

kr 600 000
kr 900 000
kr 65 000
kr 900 000

Årlige kostnader
Renter og avdrag
Forsikring
Drift/vedlikehold
Innkjøp mat & drikke
Lønn til Ligaleder
Til sammen pr år

kr 160 000
kr 15 000
kr 45 000
kr 10 000
kr 50 000
kr 280 000

kr 160 000
kr 15 000
kr 45 000
kr 10 000
kr 50 000
kr 280 000

kr 160 000
kr 15 000
kr 90 000
kr 10 000
kr 50 000
kr 325 000

kr 160 000
kr 15 000
kr 60 000
kr 10 000
kr 50 000
kr 295 000

kr 160 000
kr 15 000
kr 60 000
kr 10 000
kr 50 000
kr 295 000

kr 160 000
kr 15 000
kr 90 000
kr 10 000
kr 50 000
kr 325 000

kr 160 000
kr 15 000
kr 60 000
kr 10 000
kr 50 000
kr 295 000

Årlige inntekter
Mindre sponsorater / samarbeidspartner
Egne seilere 5.900 '50 seilere
Utleie andre foreninger*
Inntekter salg mat og drikke
Inntekter

kr 50 000
kr 295 000
kr 60 000
kr 15 000
kr 420 000

kr 50 000
kr 295 000
kr 60 000
kr 15 000
kr 420 000

kr 50 000
kr 295 000
kr 60 000
kr 15 000
kr 420 000

kr 50 000
kr 295 000
kr 20 000
kr 15 000
kr 380 000

kr 50 000
kr 295 000
kr 20 000
kr 15 000
kr 380 000

kr 50 000
kr 295 000
kr 20 000
kr 15 000
kr 380 000

kr 50 000
kr 295 000
kr 20 000
kr 15 000
kr 380 000

Årlig overskudd
Likviditet gjennom prosjektet

kr 140 000
kr 32 400

kr 535 000
kr 567 400

kr 95 000
kr 662 400

kr 85 000
kr 747 400

kr 85 000
kr 832 400

kr 55 000
kr 887 400

kr 85 000
kr 972 400

kr 1 050 000
kr 835 000
kr 215 000

kr 892 500
kr 705 000
kr 187 500

kr 714 000
kr 575 000
kr 139 000

kr 571 200
kr 445 000
kr 126 200

kr 456 960
kr 315 000
kr 141 960

kr 365 568
kr 185 000
kr 180 568

kr 292 454
kr 55 000
kr 237 454

Restverdi i markedet på båter og hengere
Sum restgjeld bank
Total balanse over levetid

* Baserer seg på utleie til annen klubb 4 helger á kr 15.000 (hver seiler betaler da kr 600 for en helg)

Sak: Ligaseiling med J7/0
Forslagsstiller: Magne Klann

Styrets innstilling og forslag til vedtak:

«Årsmøtet gir styret fullmakt til å iverksette prosjektet, herunder låneopptak, og under forutsetning
av at risikoen er tilstrekkelig lav (innenfor aktivitetsutvalgets budsjett), at det er tilstrekkelig
oppslutning blant seilerne og at tilsvarende vedtak fattes av Soon seilforening.»

For hovedstyret
Glenn D. Petersen

Hei

Henviser til at styret eller andre representanter for styret ikke ønsker å svare på og dokumentere
mine konkrete forespørsler, hjemfør svar fra Aksel Ellefsen datert 26 november 2015 hvor han ber
undertegnede komme opp med håndfaste bevis.
Mitt forespørsler blir ikke besvart eller dokumenter men besvart med motspørsmål, det tyder på
at styret ikke ønsker å belyse mine spørsmål antagelig for å skjule ulovligheter som styret har gjort
og gjør.
Se også min mail til Glenn Petersen datert 14 januar 2016 som ikke har blitt bevart.
Se også min mail til Glen Petersen datert 22 januar som ikke er besvart, her ba jeg om svar innen
29 januar 2016. Se også min mail til Glen Petersen 28 januar som ikke er besvart.

1 forslag som jeg ønsker skal taes opp :
Styret får fremlegge vedtaket på generalforsamling på det møte alle måtte bli pliktige medlemmer
i Moss Seilforening, vedtaket var at alle havneavgift / opplagsinntekter skulle utelukkende gå til
havna og nytt klubbhus. I ettertid viser det seg at det er gjort store underslag i disse inntektene,
eller kan styret dokumentere at det ikke stemmer.

2 forslag som skal taes opp:
Styre får fremlegge leie / bygslingskontrakten med Moss Kommune for Søly Båthavn med
kommentarer fra styret i Moss Seilforening.

3 forslag som taes opp er:
Koster Norges Seil Forbund bruk av Moss Seilforening / Søly Båthavn sine fasiliteter som bruk av
havna, båtplasser, ribber, klubbhus med dusjer og øvrige fasiliteter som tilhører klubben noen
penger. Dette skal besvares med Ja eller Nei.

4 forslag som skal taes opp er:
Dugnad skulle bare gjelde havneanlegget med tilbehør og klubbhuset når dette ble innført, det
viser seg at det ikke er arbeide til alle i havna så mye dugnad blir brukt i forbindelse med jolle
regattaer. Dette strider mot det som ble vedtatt i sin tid, likeledes er det bare de som har båtplass
og jolleseilere som er pålagt dugnad. Jolleseilere får tilbake sitt innskudd for treningsavgift når de
stiller på jolleregattaer jamfør svar fra Ellefsen, de som ikke blir tilbudt dugnad på havna eller
klubbhuset blir pålagt dugnads gebyr som er lovstridig da alle som er medlemmer i klubben ikke
har plikttjeneste. Går disse dugnadspengene til havna eller klubbhuset. Dette strider mot NIF og
Norsk rettspraksis.
Dugnaden må fjernes.

5 forslag som skal taes opp er :
Dokumentere hvor i reglementet til Moss Seilforening står det at Advokater eller Statsautoriserte
revisor ikke kan kvitere ut dokumenter tilhørende Moss Seilforening for gjennomlesning og
vurdering.

Med hilsen
Rolf Helgesen
G46

Sak: Forslag 1-5 fra Rolf Helgesen

Forslagsstiller: Rolf Helgesen

Forslag til vedtak:
«Styrets innstilling og forslag til vedtak er at forslagene fra Rolf Helgesen ikke realitetsbehandles av
årsmøtet da forslagene ikke anses å være formålstjenlige eller relevante for en årsmøtebehandling.»
Styrets innstillingen skal behandles under punkt 3b, Saksliste.

For Hovestyret

Glenn D. Petersen

Forslag til Årsmøte i Moss Seilforening 2016
Forslagsstiller: Hovedstyret

Forslag: Avslutning av fase 1 i byggeprosjektet «Nye Søly» samt oppstart av fase 2

Bakgrunn:
Hoveddelen av «Prosjekt Nye Søly» er gjennomført, og prosjektet avsluttes. Av de gjenstående
prosjektmidlene fra prosjektpostene: Ny kran, overgang sjø/land og reservene til uforutsette forhold,
totalt 1,40 millioner kroner, reserveres 1,0 millioner til gjennomføring av Fase 2 prosjektet.
Det foreslås at «Prosjekt Nye Søly» avsluttes og styret gis mandat til å opprette en ny prosjektgruppe
for gjennomføringen av fase 2. Den nye prosjektgruppen skal rapportere til styret.
Omfanget av Fase 2 konkretiseres av prosjektgruppen, men bør blant annet vurdere:








Terrasse foran nytt klubbhus
Tekjøkken i nytt klubbhus
Oppussing av gammel del (Maling av tak og vegger, belysning osv)
Oppussing av kjøkken
Kontor havnesjef
Uteområder
Beplantning

Årsmøtet bes om å fatte følgende vedtak:
«Årsmøtet godkjenner overførsel av kr 1.000.000 fra gjenværende budsjettposter fra fase 1 til fase 2
i prosjekt «Nye Søly». Styret gis mandat til å opprette en ny prosjektgruppe som prioriterer og
gjennomfører de viktigste tiltakene som gjenstår innenfor prosjektrammen.»

For Hovedstyret
Glenn Dyhr Petersen

Sak: Forslag til medlemskontingent 2016

Forslagsstiller: Hovedstyret

Forslag til vedtak: «Kontingenten endres ikke».

For Hovedstyret

Glenn D. Petersen

Moss Seilforening - Forslag Budsjett 2016
Sammendrag avdelinger
Konto Betegnelse
3000
3010
3011
3020
3030
3110
3111
3120
3121
3200
3470
3480

Leieinntekter Søly
Opplagsleie - Land
Opplagsleie - Sjø
Fremleie båtplass
Vinterstrøm
Medlemskontingenter
Dugnad
Stevneinntekter
Treningsavgifter
Kursavgifter Seilskole
Offentlige tilskudd NIF/NSF
Kommunalt tilskudd

3600
3610
3700
3701
3990
3991
3992
3993
3994
3995

Kiosksalg
Utleie klubbhus
Sponsorinntekter
Reklame
Diverse intekter
Venteliste
Gjesteleie
Vaktgebyr
Rampeavgift
Inntekt truck

SUM inntekter
4010
4012
4013
4014
4015
4016
4018
4020
4200
4600

Nasjonale og internasjonale mesterskap
Stevnekostnader
Premiekostnader
Honorar Trenere fast adresse
Honorar trenere andre
Utdanning
Reisekostnader, bilgodtgjørelse
Toppsatsing
Drift seilskole
Kioskvarer

5010
5190
5410
5910

Lønn
Påløpne feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Sos. arrangement

6300
6320
6340
6350
6351
6360
6450
6460
6700
6705
6710
6800
7310
7311
7500
7700
7702
7770

Kommunale avgifter
Renovasjon
Strøm, lys, varme
Drift og vedlikehold havn, hus og lokaler
Renhold og rekvisita
Utvendig beplantning
Investeringer og større anskaffelser
Drift trucker / båt
Kjøp av tjenester
Kjøp tjenester lønn
Kjøp av regnskapstjenester
Kontorkostnader / telefon / porto
Signal, annonser, web, IT
Seilmagasinet
Forsikring
Kontingenter
Diverse
Bank og kortgebyrer

FELLES

SØLY

HUSET

-1 320 000
-30 000
-25 000
-195 000
-30 000

AKTIVITET

SOMMERSEILSKOLE

13 000

-316 000
-70 000
-361 000
-150 000
-15 000

-200 000

-130 000
-60 000
-60 000
-15 000
-15 000
-35 000
-13 000
-40 000
-165 000

-526 000

-1 883 000

-5 000

-130 000

12 000
5 000
60 000

-638 000

-30 000
-15 000
-35 000
-13 000
-40 000
-165 000
-200 000

60 000
87 800
18 200
270 000

6 000
5 000

18 000
10 000
60 000
15 000
20 000

87 500
10 500

20 000
3 000

15 000

3 000

15 000

7 000

25 000
80 000
85 000
95 000

90 000
50 000
50 000
70 000
3 000
80 000
10 000
6 000

180 000

50 000
50 000
140 000
30 000
93 000

20 000

37 500

52 000

155 000
173 000
305 000
90 000
70 000
50 000
70 000
119 000
80 000
12 000
6 000

20 000
26 500

287 500
13 500
33 000
0
42 000
80 000
135 000
145 000
140 000

10 000

65 000

-3 377 000

60 000
87 800
18 200
270 000

15 000
20 000

60 000
60 000
305 000

-1 307 000
-30 000
-25 000
-195 000
-30 000
-316 000
-70 000
-561 000
-150 000
-15 000
-130 000
-60 000
-130 000
-60 000

-130 000
-10 000

SUM

2 000

SUM kostnader

458 000

859 500

352 500

695 000

200 000

2 565 000

Driftsresultat

-68 000

-1 023 500

222 500

57 000

0

-812 000

8070 Renteinntekter
8110 Rentekostnader

-15 000
346 000

Resultat før avskrivninger
8601 Avskrivninger
Resultat før ekstraordinære poster

-481 000
600 000
119 000

Disponering av overskuddslikviditet
Ekstraordinær tilbakebetaling av lån
Fase 2, prosjekt Nye Søly
Depositum 3 båtplasser til J70 prosjekt
SUM

1 000 000
1 000 000
136 620
2 136 620

Moss Seilforenings organisasjon 2016-2017
1) ORGANISASJONSPLAN
Foreningens organisasjon vedtas årlig ved foreningens Årsmøte.
Organisasjonsplanen er underlagt foreningens lov. Ved eventuell konflikt mellom
organisasjonsplanen og foreningens lov, gjelder loven.
2) FORENINGENS MERKE
Moss Seilforenings farger er blått og hvitt, og foreningens merke/ stander er en
vimpel med spissen pekende til høyre, hvor øvre halvdel består av en hvit M på
blå bunn, og nedre halvdel en blå S på hvit bunn. Forkortelsen for foreningens
navn er MS.
3) HOVEDSTYRETS OG UTVALGENES FUNKSJONER OG ANSVARSOMRÅDER
Foreningens Hovedstyre har syv medlemmer med følgende funksjoner og
ansvar:
Leder ivaretar den daglige ledelse av foreningen.
Leder eller den styret har bemyndiget, skal anvise alle utbetalinger, lede styrets
forhandlinger, lede foreningens møter og påse at pålagte formelle forpliktelser
overfor forbund og krets overholdes.
Nestleder fungerer som leder i dennes fravær. Nestleder er ansvarlig for
foreningens inntektsbringende tiltak utover start–og deltakerkontingenter ved
arrangementer (sponsorvirksomhet og søknader i forbindelse med
tilskuddsordninger etc.) og er således leder av Finansgruppen.
Kasserer har ansvar for foreningens regnskap. Kasserer legger frem ajourført
regnskap og likviditet til foreningens styremøter, med fokus på budsjettmessige
avvik og utestående fordringer. Kasserer leder foreningens budsjettering.
Regnskapsfører rapporterer til kasserer.
Sekretær fører protokoll over alle styremøter og medlemsmøter. Sekretær har
ansvaret for foreningens arkiver.
Leder av kommunikasjonsutvalget er ansvarlig for foreningens interne og
eksterne kommunikasjon, samt ajourføring av medlemsregister og nettsider.
Kommunikasjonsutvalget består av leder samt 3 valgte medlemmer, som følger
opp foreningens kommunikasjons- og profileringsstrategi, koordinerer og ivaretar
foreningens interne og eksterne kommunikasjon, ivaretar kontakt med pressen
og besørger oppdaterte kommunikasjonsplaner knyttet til foreningens ulike
aktiviteter.
Leder for aktivitetsutvalget er foreningens idrettsleder og sportslig ansvarlig.
Aktivitetsleder er ansvarlig for foreningens rekrutteringsarbeid og
kompetanseutvikling, og har ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av
foreningens aktiviteter. Aktivitetsutvalget består av leder samt fem valgte
medlemmer, hvorav to forventes å ha NSF-autorisasjon som Dommer eller
Arrangør.

Leder av anleggsutvalget er ansvarlig for koordinering og oppfølging av drift og
vedlikehold av Moss Seilforenings anlegg og materiell. Det året lederen i
anleggsutvalget er på valg, avholder anleggsutvalget et møte blant leietakerne i
Søly båthavn, hvor kandidat til leder av anleggsutvalget nomineres. Forslaget
fremmes for valgkomiteen. Anleggsutvalget består av leder samt syv valgte
medlemmer som er ansvarlige for drift, vedlikehold og utleie av Søly båthavn og
foreningens klubbhus i henhold til egne instrukser. Tre av medlemmene
dedikeres til drift og utleie av klubbhus, to til havna og to til vedlikehold og drift
av øvrig materiell.
Finansutvalg: Finansgruppen består to valgte medlemmer og ledes av Nestleder.
Arbeidsutvalg: Foreningens Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær og Leder av
kommunikasjonsutvalget utgjør foreningens arbeidsutvalg, og skal ivareta
foreningens løpende drift etter rammer fastsatt av hovedstyret. Arbeidsutvalget
forbereder hovedstyrets møter i henhold til et definert årshjul. Havnesjef
rapporterer til arbeidsutvalget, og innkalles til hovedstyremøter etter behov.
Hovedtrener rapporterer administrative og personalmessige forhold til
arbeidsutvalget, mens sportslige aspekter rapporteres til leder for
aktivitetsutvalget.
4) AKTIVITETSGRUPPER
Aktivitetsgrupper er ansvarlige for drift av egne aktiviteter med handlefrihet
innenfor rammene av eget budsjett, med rapporteringsplikt til aktivitetsutvalget.
Gruppestyrene konstitueres på en hensiktsmessig måte, men skal dog som
minimum bestå av to personer inklusive gruppens leder. Alle beslutninger av
vesentlig økonomisk betydning, så som større innkjøp, forelegges
aktivitetsutvalget for godkjenning.
5) RÅDET
Rådet er et rådgivende organ for foreningen, og består av 2 valgte medlemmer
som velges for to år ad gangen med mulighet for gjenvalg, tidligere ledere av
hovedstyret og utnevnte æresmedlemmer. Et medlem av Hovedstyret kan ikke
på samme tid være medlem av Rådet. Rådets oppgaver er å bistå hovedstyret
med råd og erfaringer, dele ut pokaler i henhold til pokalenes statutter og
utnevne æresmedlemmer etter vedtatt prosedyre.
5.1. Rådet velger Ordfører, Viseordfører og Sekretær på sitt første møte etter
foreningens Årsmøte.
5.2. For at Rådet skal være beslutningsdyktig, må minst fem av medlemmene
være tilstede ved voteringer.
5.3. Møter i Rådet innkalles av Rådets Ordfører eller når minst fem
rådsmedlemmer finner dette nødvendig. Det skal føres protokoll over alle
møter.

LOVNORM FOR IDRETTSLAG
Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015
Veiledning til lovnorm for idrettslag
Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen
er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.
Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på
saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen
for godkjenning. (www.idrettsforbundet.no/idrettskretser1/)
Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta
med fotnotene i egen lov.
NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no

LOV FOR Moss Seilforening
Stiftet 4.juli 1960, vedtatt av årsmøtet 17.februar 2016, med senere endringer av [dato],
godkjent av Østfold Idrettskrets [dato].
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§1

Formål

(1)

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité (NIF). Samt ved samarbeid og kameratskap å
fremme seilidrett og båtliv i sunne former.

(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 Norges Seilforbund.1

1

Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre
laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1.
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(3)

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Østfold idrettskrets, hører hjemme i Moss
kommune, og er medlem av Moss idrettsråd2.

(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.

(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

Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som
vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.
2
Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over
mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører.
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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.3 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for
deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

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.

3

Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter).
Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være
fritatt for betaling av kontingent.
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§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.
b)
Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget
c)
Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet
organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette
årsmøtet/tinget.
d)
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.
e)
Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

(6)

Talerett:4
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.

4

Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må
følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde.»
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(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

(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
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(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.

(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.
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§ 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 saksbehandling5 eller ved fjernmøte6. 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.

(2)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)

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.7

(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 § 2-12.

5

For eksempel per e-post.
For eksempel møte per telefon/videokonferanse.
7
Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.
6
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(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.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 13

Årsmøtet

(1)

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen
av mars måned8.

(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.

8

Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.
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(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.
§ 15

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal9:
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.10
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.11
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.12
10. Foreta følgende valg:13
a) Leder og nestleder
b) 5 styremedlemmer 14
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
9

Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på
tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet.
Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.
10
Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk
og lovnorm for idrettslag.
11
Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.
12
Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.
13
Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre
tillitsvalgte det er behov for.
14
Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall
styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett
varamedlem. Alle styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.
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d) To revisorer.15
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
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.

15

Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta
følgende som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets
regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité
med minst to medlemmer.»
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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.

§ 18

Idrettslagets styre

(1)

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet 16
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.

16

Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og
inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt
instruks eller vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor
instruksens/vedtakets rammer.
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e)
f)

Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.17
Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten18.

(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:19
i. Behandle regnskap.
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

17

Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming.
Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.
19
Dette er minimumsoppgaver for det årlige møtet, som også kan behandle andre saker, f.eks. å foreslå
kandidater til gruppestyret til valgkomiteen, jf. (3) bokstav a).
18
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§ 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.

(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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