ÅRSMØTE
STJØRDAL PISTOLKLUBB
2021

Dato: 21. April 2022 kl. 19:00
Sted: Skatval Skytebane

FORRETNINGSORDEN FOR GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTE I IDRETTSLAG
1. Gjennomføring av årsmøtet
1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne
forretningsorden.
1.2 Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må melde seg til talelisten og kan bare tale til årsmøtet når dirigenten
har gitt vedkommende ordet.
2. Taletid
2.1 Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere forslaget.
2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre
innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme
sak.
2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å:
- sette strek for de inntegnede talere
- sette strek for nye forslag
- øke antall innlegg
- endre taletiden
- gi taletid til personer uten talerett
2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden har ett minutt taletid.
3. Behandling av forslag på årsmøtet
3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må meddele forslaget skriftlig til
dirigenten og være signert av medlemmet.
3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.
3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at årsmøtet
aksepterer dette.
4. Stemmegivning
4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse. Dirigenten skal klart angi hvilken sak det
skal stemmes over.
4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved å benytte skriftlig
skjema.
5. Protokoll
5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til å føre
protokoll.
5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem
som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av
avstemninger med antall stemmer for og imot og ev. blanke stemmer.
5.3 Protokollen skal publiseres på idrettslagets hjemmeside så snart den er godkjent.
[Dokumentet er utarbeidet av NIFs juridiske avdeling, og sist oppdatert 25.01.2022. Ved hvert årsmøte bør idrettslaget sjekke
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/ for eventuell ny versjon av dokumentet.]
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Til medlemmene i Stjørdal Pistolklubb
13.03.2022

Innkalling til årsmøte i Stjørdal Pistolklubb 2021
Styret innkaller herved til årsmøte i Stjørdal Pistolklubb.
Årsmøtet avholdes torsdag 21.04.2022. Kl 19.00. På Skatval Skytebane.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret ila 06.04.2022 til Størdal
Pistolklubb, PB115, 7501 Stjørdal og/eller post@stjordalpk.no. Det ønskes at vedlagte mal, som også
finnes på hjemmesiden brukes.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet på www.stjordalpk.no. Gi beskjed hvis alternativ løsning for levering av dokumentene
ønskes.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stjørdal Pistolklubb i minst
én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til Stjørdal Pistolklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
Stjørdal Pistolklubb’s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Finn Jarle Sørli kontaktes på tlf
93036216, epost: fjsorli@gmail.com

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i Stjørdal Pistolklubb

Kommentar: Dette ble sendt ut pr SMS, Epost og lagt ut på www.stjordalpk.no hjemmeside.
Det ble sendt ut påminnelse pr SMS og lagt ut på hjemmesiden 4. April.
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Til medlemmer i Stjørdal Pistolklubb
14.04.2022

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Stjørdal Pistolklubb 2021
Styret viser til innkalling til årsmøte av 13.03.2022.
Årsmøtet avholdes den 21. April 2022 kl 19.00 på Skatval Skytebane.
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:
Sak 5:
Sak 6:
Sak 7:
Sak 8:
Sak 9:

Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
Velge dirigent
Velge protokollfører
Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Godkjenne forretningsorden
Godkjenne innkallingen
Godkjenne saklisten
Orientering om prosjektet Skatval Skytebaneanlegg ved Toralf Pedersen
Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
01: Årsberetning 2021
02: Rapport Sportslig komite Stjørdal pk. 2022
03: Rapport Booking
04: Årsberetning feltskyting
Sak 10: Behandle
01 Idrettslagets regnskap
02 Behandle kontrollutvalgets beretning
Sak 11: Behandle forslag og saker
01: Rifle i pistolkaliber
02: Disponering/ Organisering av standplasser
03: Feltskyting Setnan
04: Feltkomiteen videreføres.
05: Feltskyting Skatval
06: Riflegruppe
07: Feltskyting
08: Orden i hallen - forslag om forbedringer
09: Navneforslag (Slått sammen 2 saker)
10: Egen bankkonto for rekrutter
11: Løpende oppdatert og utviklet hjemmeside
12 Årsmøtesaker fra teknisk
13A: Gulvseksjonene på banene må slipes ned
13B: Maling av ubehandlet del av gulvet
13C: Teknisk ha overordnet ansvar for vedlikehold av klubbvåpen
14: Oppdatering av medlemsliste
15A: Skytehallens sosiale del, toalettfasiliteter og kjøkken gjøres tilgjengelig for utleie
15B: Manual for bruk av klubbens logo
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16: La huset leve
17: Kontigent juniorer
18: Kontigent ordinære medlemmer
19: Treningsavgift pr treningsøkt for ikkemedlemmer
20: Kontigent sidemedlemmer
21: Differensiering i medlemsavgift for trygdede
Ikke behandlet: Mandater for hvert enkelt komite må opprettes og gjøres tilgjengelig
Vedlegg:
Vedlegg 1 – Innkommet sak på epost (Originalen): Sak 1 =Sak 9, Sak 2=Sak 7, Sak 3=16
Sak 12: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets
01: Organisasjonsplan (Side 7 i Klubbhåndbok Stjørdal Pistolklubb – Vedlegg 1)
02: Lov for Stjørdal Pistolklubb – Revidert 13.04.2022
Sak 15: Foreta følgende valg:
01 Styre:
- leder (2år)
- kasserer (2år)
- styremedlem (2år)
- varamedlemmer (1år)
02 Kontrollutvalg:
- leder (2år)
- medlem (2år)
-varamedlem (2år)
03 Valgkomité:
- Medlem (3år)
- varamedlem (3år)

Vedlagt følger følgende dokumenter:
- V1 – Klubbhåndbok Stjørdal Pistolklubb
- V2 - NIFS Lov

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Finn Jarle Sørli kontaktes på tlf 93036216, epost:
post@stjordalpk.no (Klubbens epost-adresse)
Med vennlig hilsen
Styret
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Årsberetning Stjørdal pistolklubb
Ingen stevneaktivitet på Skatval, da vi har hatt dugnad for å sette opp innendørs
skytebaner-25m og 50m.
Vi startet jobben våren 2021 med å rive de gamle standplassene samt
«svartkruttbanen».
Vi gjennomførte 2 medlemsmøter ifbm med den nye hallen i 2021.
Rekruttene har hatt få treninger som følge av Covid-19, men fått gjennomført noen
hos Stjørdal jeger og fiskeforening og 3 på Setnan.
Ellers så ble planlagte samlinger med andre lag i Nord/Sør-Trøndelag avlyst som
følge av pandemien. Vi fikk derimot gjennomført en kveld på Grip klatresenter,
julemesse i november og juleavslutning med pizza, film og skyting med musikk og
discolys.
Juniorene tok inn en god sum på å arrangere julemesse. Disse midlene skal gå til å
investere i et nytt luftvåpen.
Klubben har fått to nye godkjente trenere gjennom NIF.
Det har vært stor møteaktivitet i styre og i styringsgruppen ifbm oppføring av den nye
hallen.
Det ble gjennomført et sikkerhetskurs for 4 nye medlemmer i 2021.
For å forberede klubben på drift av skytebanen, ble det opprettet 5 komiteer:
Sportslig, Booking og økonomi, Teknisk, Kjøkken og kafèdrift og Sponsor.
Første møter med komiteene ble avholdt midt i juni 2021
Komitene har bestått av:
- Sportslig: Bjørn Jakobsen (Leder), Geir Sverre Gjendem, Lill Tonje B Korsvik,
Bjørn Martin Bruun, Roar Hembre
- Booking og økonomi: Sissel Pedersen, Gerd Bergersen
- Teknisk: Gunnar Bremset (Leder), Eirik Arnstad Hallstadtrø, Kristian Korsvik,
Frode Bremseth
- Kjøkken og kafèdrift: Lill Tonje Brekstad Korsvik(Leder), Jann Karsten Holan,
Evie Sandberg
- Sponsor: Mette Westby(Leder), Alexandra Westby Stokke, Ruben Lindgren,
Ingolf Frigaard.
Grunnet frafall av medlemmer i sponsor, ble sponsorarbeidet overført til Booking og
Økonomi fra februar i 2022 og komiteen ble tilført et nytt medlem, Mats Gerhard
Jönsson.
Styret takker for arbeidet som er gjort i komiteene.

29.03.2022
Til

-

styret i Stjørdal pk.

Fra

-

sportslig komite

Rapport fra sportslig komite i forhold til mandat og oppgaver:
Komiteen, som er oppnevnt av styret i klubben, består av følgende personer:
Bjørn Jakobsen
Lill Tonje Brekstad
Roar Hembre
Bjørn Martin Brun
Geir Sverre Gjendem

-

leder av komiteen
medlem (også nestleder i styret)
medlem
medlem
medlem - og ansvarlig feltoppmann

Komiteen ble utnevnt av styret i forbindelse med at det ble laget en driftsmodell for det nye
skytebaneanlegget på Skatval. Tilsammen ble det oppnevnt 5 komiteer.
Vårt mandat er som følger:
Komiteen er oppnevnt av styret, og er styrets ledd ut til den utførende idretten. Komiteen er
organisatorisk underlagt styret, og rapporterer direkte til styret. Ved behov deltar leder for
komiteen i styremøter. Møteplan må utarbeides.
Oppgavene fra styret er inndelt i 8 punkter:
1. Ut fra budsjettet, sett opp det nødvendige antall stevner som vi må ha for å oppfylle
budsjettet. Sett opp terminliste. Det skal være en velfundert fordeling av felt og
baneøvelsene, samt hensynta de sportslige økonomiske hensyn. Meldes inn til kretsen.
2. Sette opp trenigstider.
3. Rekruttering av nye medlemmer, og spesielt barn og unge er av høy prioritet.
a)
sikkerhetskurs
b)
nybegynnerkurs i skyting
c)
skyting for mestring
4. Ansvarlig for å kartlegge og rekruttere trenere, dommere og skyteledere.Utarbeide og
gjennomføre et opplæringsprogram for disse.
5. Utarbeide forslag til en sportslig plan
6. Utvikle en modell for bedriftsskyting og events, evt med innlagte konkurranser
mellom bedriftene.
7. Innspill til neste års budsjett
8. Utarbeide forslag skal godkjennes formelt av styret.
Kommentarer fra komiteen ang. de 8 punktene:
Lill Tonje, som nestleder i styret føler hun blir i en slags «skvis» med sin dobbeltrolle og har
derfor trukket seg fra komiteen. Det føles som en riktig beslutning. Komiteen er pålagt svært
mange arbeidsoppgaver, og vi må bare erkjenne at vi i startfasen i et Coronaår ikke har klart
alle oppgavene.
Men vi kan nevne det vi har gjort og hva vi mener om vårt tildelte ansvar.

Terminliste (punkt 1):
Vi har laget en terminliste helt fra 1. januar 2022, men da banen ikke kan taes i bruk for
pistolkonkurranser før 7. april, gjelder terminlista fra denne dato og ut året. Tilsammen ca. 40
starter.
Treningstider (punkt 2):
Forslag til treningstider for utvalgte grupper fra mandag til og med torsdag, er sendt styret.
Trening som eventuelt kolliderer med stevner som er satt opp i terminlista må vike.
Treningstidene vil bli slått opp på banen og på hjemmesiden til klubben.
Diverse kurs samt rekruttering av dommere osv. (punkt 3 og hele punkt 4) :
Vi mener vi som sportslig gruppe kan bistå når klubben arrangerer nybegynnerkurs, men at
styret må ha det formelle ansvaret for innkalling og gjennomføring.
Sportslig plan (punkt 5):
Pr. i dag er det åpenbart, at det er feltskyting som dominerer skyteinteressen blandt
medlemmene i Stjørdal pk. Det er et faktum ut fra resultatlistene de siste årene. Vi tror
imidlertid at den nye banen vil endre noe på interessen for baneprogram. Slik terminlista er
satt opp i 2022 vil baneøvelsene selvsakt dominere bruken av banen. Vårt klare ønske er å få
deltakere fra klubben både på NM bane i Bærum (Løvenskioldbanen) i slutten av juni måned
og NM felt på Oppdal 10.-14. august.
Avtalen med grunneier på Sætnan (felt) er noe som ligger utenom komiteens ansvar. Men hvis
det over tid (etter 2025) skal arrangeres feltstevner på feltområdet, må klubben påregne store
utgifter med oppsamling av bly.
Norgesfelt på innendørbanen:
Norgesfelt har blitt generelt veldig populært i NSF. Grunnen er nok at det lar seg arrangere på
en 25 meters bane hvor 4 av standplassene i tillegg er på 15 meter. På innendørsbane må
skivene på 15 meter settes opp med en høyde som gjør at det ikke skytes i gulvet. Med bruk
av 25 skiver får vi det akkurat til med 2 skyttere pr. lag. Programmet skytes med 5 skudd pr.
standplass med spesialpistol/revolver – og med 6 skudd i de andre våpengrenene (grov, fin,
revolver og militær). Skytetiden er 10 sekunder på alle 8 standplassene og det varierer mellom
stående enhånds og fri stilling. Her vil vi anbefale klubben å gå til innkjøp av 2 stk. Ipad for
resultatskriving samt resultatprogrammet InerX. Vi mener det er en overkommelig utgift, og
vil gi de som venter på tur til å skyte god underholdning ved resultatvisning på storskjerm. I
tillegg bør det bli bra omsetning av «pølser og brød». Lill Tonje har vært oss behjelpelig med
bestilling av de nye skivene (nye figurer fra og med 2022). Første stevne blir ca. midten av
mai mnd.
Bedriftsskyting (punkt 6):
Dette kan vi få til, men neppe i 2022 da vi må prioritere den ambisiøse terminlista.
Innspill til neste års budsjett (punkt 7):
Vi trenger dette året som erfaringsgrunnlag hvis vi skal komme med et fornuftig forslag.
Forslag til styret (punkt 8):
Vi har allerede sendt et forslag som går på treningsavgift og låsekort. Kr. 500,- pr. år i
treningsavgift og kr. 1.000,- for kjøp av låsekort. De som leverer inn tidligere nøkkel til
utebanen får fratrekk fra tidligere innbetalt beløp. Det viktigste er at treningsavgiften ikke blir
så høy at vi «skremmer» medlemmene til å trene lite.

Generelle kommentarer:
Når klubben nå tar i bruk dette flotte skyteanlegget med elektroniske skiver byr det også på en
praktisk utfordring. Klubben har ingen erfaring med elektroniske skiver og trenger derfor noe
tid til å lære opp skyteledere og dommere til praktisk bruk av skivene.
Litt erfaring får klubben når NM 15 meter rifle arrangeres 2. og 3. april, men det er langt fra
nok. Sportslig komite prøvde i vinter å få til avtale om dommerkurs og elektronikkurs, men da
kurs for dommere som skulle delta som funksjonærer på EM i Vikingeskipet ble prioritert, må
vi vente til tidligst etter Påske før vi kan håpe på nødvendig opplæring.
Tirsdag 29.03.22 er komiteen innkalt til et møte på banen med styret for å diskutere måten
feltskyting på banen kan gjennomføres.
Vandrepokal – en gladnyhet:
Med bakgrunn i den store arbeidsinnsatsen til driftsansvarlig for skyteanlegget, Toralf
Pedersen, har komiteen ved leder kjøpt inn en vandrepokal som settes opp i øvelsen grovpistol
(VM grov). Øvelsen grovpistol er Toralf sin «favorittøvelse» og det skytes om pokalen på
åpningsstevnet 7. april 2022. Statutter med respitt for klasse B til D medfølger pokalen.
Vi ser på dette som en hyggelig sportslig honnør til et medlem som har brukt ekstremt mye tid
på planlegging og dugnad når banen nå skal taes i bruk.

På vegne av sportslig komite, Bjørn Jakobsen

Fra: Sissel Pedersen
Date: tir. 12. apr. 2022 kl. 20:55
Subject: SV: Årsberetningen
Hei.

Jeg kan kun svare på vegne av meg selv i forhold til booking, sponsor og stream.
Dette er blitt gjort:

Booking
•
•
•
•
•
•

Kontaktet andre klubber for å innhente informasjon om priser på diverse som trening, hall-leie,
events etc.
Satt opp ett forslag til priser som er delt med komiteen.
Prøvde å få til et samarbeid med Rubic, men dette ble for kostbart og vi gikk da bort ifra det.
Har blitt adm på Rubic appen.
Administrerer Infoskjermen, en app som deler informasjon til medlemmer
Har blitt lagt til google kalenderen til klubben, legger ut informasjon der som blir publisert på
infoskjermen samtidig.

Sponsor:
•
•

Opprettet samarbeid med Mats Jønsson der oppgaver ble fordelt. Han skulle snakke med firma,
jeg lagde kontrakt og folder.
Kontrakt og folder er laget samt en enkel sponsorfilm.

Stream:
•
•

Mvh
Sissel

I samarbeid med Ruben har jeg laget en stream på Youtube. Dette for å vise frem vårt flotte anlegg
og hva vi kan få til her
Streamen har vært populær, og med flere seere kan dette rekruttere flere store stevner, flere
medlemmer etc.

ÅRSBERETNING FOR FELTKOMITEEN 2021
Det har vært begrensede muligheter til å trene i 2021. Etter påske var det kun Setnan som var i bruk.
Til gjengjeld var det arrangert trening til faste tider to ganger i uka på Setnan. Fra september stod
klubben uten treningsmuligheter. Likevel fortsatt klubbens medlemmer å markere seg ved deltagelse
på approberte feltstevner ut året.
I 2021 ble det avviklet 3 feltstevner på Setnan, inkludert KM grov og militær. Militærfelt viser seg å
være den gjennomgående største øvelsen.
Statistikk for deltagelsen ved stevner på Setnan i 2021:
Dato
15.05.2021

Fin
24

Grov Militær Revolver Spesialrevolver Spesialpistol
5
25
14
3
7

Antall
54

Dato
19.06.2021

Fin
18

Grov Militær Revolver Spesialrevolver Spesialpistol
12
24
15
1
6

Antall
76

Dato
19.06.2021

Fin
5

Grov Militær Revolver Spesialrevolver Spesialpistol
0
6
1
1
2

Antall
15

Øvelse:
Antall:

Fin
52

Grov Militær Revolver Spesialrevolver Spesialpistol
17
55
30
5
15

TOTALT
145

Klubben har vært godt representert på feltstevner i 2021, og Stjørdal PK har vært kretsens størst
innen feltskyting dersom en ser på antall starter. Kretsen hadde registrert totalt 187 stevnestarter for
medlemmer i Stjørdal PK innen felt i 2021. Til sammenligning var det innen bane registrert 8 starter,
og innen PPC 2 starter. Oversikten fra kretsen forteller videre at klubben i 2021 totalt har hatt 24
individuelle deltagere på stevner i 2021.
På de fleste feltstevnene i Nord- og Sør-Trøndelag har Stjørdal Pistolklubb vært godt representert. Og
spesielt på Norgesfelt har klubbens medlemmer gjort det særdeles bra, med mange gode
plasseringer. Feltkomiteen vil spesielt fremheve Øyvind Rokstad og Steinar Høybakken som har
deltatt på en stor del av feltstevnene som har blitt gjennomført hos naboklubbene. Begge har vist
stor iver, og har mange gode plasseringer som ikke kommer frem av medaljeoversikten som kun
dekker kretsmesterskap. De representerer klubben på en særdeles god måte, og viser respekt for
andre deltagere ved å alltid fullføre med godt humør uavhengig av resultat.
Individuell medaljer kretsmesterskap 2021:
Øvelse
Finfelt
Finfelt
Finfelt
Grovfelt
Grovfelt
Militærfelt
Militærfelt
Revolverfelt
Spesialpistol

Klasse
U14
V65
Menn
Menn
V65
Menn
Menn
Menn
Åpen klasse

Medalje
GULL
GULL
SØLV
GULL
GULL
GULL
BRONSE
BRONSE
SØLV

Navn
Thea Olsen Brettengen
Åge Lier
Anders Vik
Geir Sverre Gjendem
Åge Lier
Geir Sverre Gjendem
Anders Vik
Geir Sverre Gjendem
Geir Sverre Gjendem

Stjørdal PK har vunnet lagkonkurransen ved KM i følgende øvelser:
•
•
•

Grovfelt menn (Anders Vik, Åge Lier, Geir Gjendem)
Militærfelt menn (Anders Vik, Åge Lier, Geir Gjendem)
Revolverfelt klasse menn (Øyvind Rokstad, Åge Lier, Geir Gjendem)

Dato fra-til:

Regnskapsår
Periode
Nr.

2021

-

Resultatregnskap
for

01 - 02

Kontonavn

Salgs- og driftsinntekt

3100 Salg ammunisjon og våpen
3110 Salg kiosk mm.

3115 Trening, instruktørinntekt

Stjørdal Pistolklubb

Regnskap i år

Denne periode
Regnskap i fjor

Budsjett

Regnskap i år

Hittil
Regnskap i fjor

3 617,50 cr

76 499,32 cr

3 617,50 cr

76 499,32 cr

500,00 cr

7 140,00 cr

500,00 cr

7 140,00 cr

170,00 cr

475,00 cr

170,00 cr

149 450,00 cr

125 962,92 cr

149 450,00 cr

125 962,92 cr

3135 Div. inntekter utleie bane
mm.
3400 Offentlige tilskudd
grasrot/mva refusjon
Salgs- og driftsinntekt

107 662,00 cr

4 500,00 cr

107 662,00 cr

4 500,00 cr

53 428,48 cr

115 924,47 cr

53 428,48 cr

115 924,47 cr

325 173,98 cr

334 160,71 cr

325 173,98 cr

334 160,71 cr

9 825,00

64 334,00

9 825,00

64 334,00

6 559,80

9 033,00

6 559,80

9 033,00

19 031,80

76 388,00

19 031,80

76 388,00

Varekostnad

4000 Kjøp amunisjon, våpen og
skiver
4010 Kjøp kioskvarer
4020 Kjøp premier

Varekostnad

10 346,00 cr

2 647,00

3 659,00 cr

3 021,00

Dekningsbidrag

306 142,18 cr

257 772,71 cr

Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
6200 Elektrisitet

4 244,67

6490 Annen leiekostnad

6 200,88

6300 Baneleie mm.

6550 Driftsmateriale, rekvisita

6600 Reparasjon og vedlikehold
bygninger/bane
6700 Revisjons og
regnskapshonorar
6800 Kontorrekvisita

6860 Møte, kurs, oppdatering o l
6907 Datakommunikasjon
6940 Porto, leie postboks
6950 Gebyr Rubic

Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
Annen driftskostnad

7300 Annonser

2 000,00
4 357,37

10 346,00 cr

0

0
0

2 647,00

3 021,00

257 772,71 cr

9 073,78

4 244,67

9 073,78

5 773,48

6 200,88

5 773,48

2 000,00

4 704,14

4 357,37

20 051,50

29 881,65

12 000,00

8 750,00

12 000,00

8 750,00

4 126,30

2 725,70

4 126,30

2 725,70

2 736,25

3 125,00

2 736,25

3 125,00

1 275,00

14 723,14

75 344,11
2 828,00

3 629,00

2 940,00
80 377,75

1 275,00

0

14 723,14

75 344,11
2 828,00

2 940,00
80 377,75

57 732,00

54 277,00

57 732,00

54 277,00

7500 Forsikringspremie

37 177,00

6 517,00

37 177,00

6 517,00

7770 Bank- og kortgebyr
7790 Annen kostnad

Annen driftskostnad
Driftskostnader
Driftsresultat

8050 Annen renteinntekt

8070 Annen finansinntekt

8150 Rentekostnader bank
11523j
my

538,90
502,84
209,00

98 987,74

1 200,00

538,90

4 439,00

0,11 cr

502,84

66 432,89

0

131 810,33 cr

110 962,07 cr

0

823,00 cr

831,00 cr

193 363,65

18 515,34 cr

81 876,00

223 198,64

612,97 cr

4 824,00

Stjørdal Pistolklubb (914)

0

209,00

98 987,74

0

6 519,00

7400 Kontingent, sentralt/krets
7420 Gave, fradragsberettiget

0

4 704,14

29 881,65

6 519,00

0

6 885,00

20 051,50

3 629,00

Budsjett

3 659,00 cr

306 142,18 cr

6 885,00

1

475,00 cr

3120 Medlemskontigent
3125 Stevneinntekter

Side:

0

1 200,00
4 439,00

0,11 cr

66 432,89

0

131 810,33 cr

110 962,07 cr

0

823,00 cr

831,00 cr

193 363,65

18 515,34 cr

81 876,00

223 198,64

612,97 cr

0

4 824,00

06.04.22 09:51

Dato fra-til:

Regnskapsår
Periode
Nr.

2021

Resultatregnskap
for

01 - 02

Kontonavn

Ordinært resultat før
skattekostnad
Ordinært resultat
Årsresultat

8800 Årsresultat

11523j
my

-

Stjørdal Pistolklubb

Regnskap i år

69 272,67 cr
69 272,67 cr
69 272,67 cr
0,00

Denne periode
Regnskap i fjor

107 582,04 cr

Budsjett

Regnskap i år

Hittil
Regnskap i fjor

0

69 272,67 cr

107 582,04 cr

107 582,04 cr
107 582,04 cr
107 582,04

107 582,04

Stjørdal Pistolklubb (914)

0

0
0

69 272,67 cr

69 272,67 cr
0,00

107 582,04 cr

107 582,04 cr
107 582,04

107 582,04

Side:

2

Budsjett
0
0
0
0

06.04.22 09:51

Dato fra-til:

Regnskapsår: 2021
Periode:
Nr.

-

01 - 02

Kontonavn

EIENDELER

1120 Bygningsmessige anlegg

1150 Tomter og andre grunnarealer
1210 Skyteanlegg under utførelse

1215 Kommunalt tilskudd skyteanlegg
1280 Kontormaskiner

1290 Våpen, klær, amo mm.
Anleggsmidler

1570 Andre kortsiktige fordringer

Balanse

for
Stjørdal Pistolklubb

Denne periode
Regnskap i år
Regnskap i fjor

Budsjett

Regnskap i år

Hittil
Regnskap i fjor

150 900,00

150 900,00

150 900,00

150 900,00

16 073 646,11

221 473,69

16 073 646,11

221 473,69

22 108,00

22 108,00

197 200,00

5 000 000,00 cr
22 108,00
1 850,00

11 445 704,11

197 200,00

197 200,00

5 000 000,00 cr
6 240,00

4 402 078,31 cr

5 000 000,00 cr
1 850,00

0 11 445 704,11

0,00

Side:

1

Budsjett

197 200,00
5 000 000,00 cr
22 108,00
6 240,00

4 402 078,31 cr

0

0,00

1900 Kontanter

1 005,00

835,00

1 005,00

835,00

1920 SMN lag og forening 4213.14.97142

1 199,50

103 355,00

1 199,50

103 355,00

6 917 136,58

5 000 450,00

6 917 136,58

5 000 450,00

7 257 974,12

5 211 833,87

7 257 974,12

5 211 833,87

0

18 703 678,23

809 755,56

0 18 703 678,23

809 755,56

0

1915 Vipps - oppgjørskonto

1925 HSB plasseringskt. 4465.25.80839
1926 HSB 4465.26.41684

1930 SMN plasseringskt. 4213.14.97169
1935 HSB kassekreditt 4465.25.80820
Omløpsmidler
Eiendeler
EGENKAPITAL OG GJELD

2050 Kollektiv egenkapital

Opptjent egenkapital

Udisponert resultat (Ikke bokført)
Sum udisponert resultat
Total egenkapital
2220 SMN 4202.64.07391
2221 Lån KLP

Langsiktig gjeld

2990 Annen kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

11523j
my

0,00
0,00

33 092,83

305 540,21

602 405,56 cr

602 405,56 cr
69 272,67 cr

69 272,67 cr

671 678,23 cr
0,00

18 032 000,00 cr

18 032 000,00 cr
0,00

0,00

0,00

33 060,49

74 133,38

602 405,56 cr

602 405,56 cr
0,00
0,00
602 405,56 cr

0,00

33 092,83

0

0

0,00
0,00

602 405,56 cr

602 405,56 cr
69 272,67 cr

0

69 272,67 cr

0

671 678,23 cr

207 350,00 cr
207 350,00 cr

305 540,21

0,00

18 032 000,00 cr

0 18 032 000,00 cr
0

0,00

0,00

33 060,49

74 133,38

602 405,56 cr

602 405,56 cr
0,00
0,00

0
0

602 405,56 cr

0

207 350,00 cr
207 350,00 cr
0,00
0,00

0
0

Total gjeld

18 032 000,00 cr

207 350,00 cr

0 18 032 000,00 cr

207 350,00 cr

0

Egenkapital og gjeld

18 703 678,23 cr

809 755,56 cr

0 18 703 678,23 cr

809 755,56 cr

0

Stjørdal Pistolklubb (914)

06.04.22 09:51

Kontrollutvalgets beretning for 2021
I henhold l NIFs lov § 2-12 avgir herved kontrollutvalget i Stjørdal Pistolklubb sin beretning.
Kontrollutvalget skal kontrollere at styret u ører de oppgaver styret er llagt e er Pistolklubbens lov.
Vi har u ørt følgende handlinger:
Vi har gjennomgå protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet
det nødvendig å gjennomgå. Vi har få alle opplysninger som vi har bedt om fra Pistolklubbens styre. Vi har
gjennomgå styrets årsberetning for 2021 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2021.
Vi har foreta regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap, balanse og noter. Kostnader er
s kkprøvemessig kontrollert for a estasjon og dokumentasjon, og vesentlige inntekter er kontrollert mot
avtaler og annen dokumentasjon. Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for inneværende regnskapsår,
og det er avsa for fakturakrav som ennå ikke er mo a samt opptjente inntekter som ennå ikke er
fakturert/mo a .
Balansen viser Pistolklubbens verdier for øvrig, og balanseverdier er kontrollert mot underliggende
dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr. 31.12. Vi har vurdert at notene gir de opplysninger som er
av betydning for å bedømme klubbens s lling og resultat.
Regnskapet viser et overskudd på ca kr 132 000, og ved årsavslutning økte den frie egenkapitalen med drøyt
kr 69 000.
Kontrollutvalget har følgende merknader l forvaltningen av Stjørdal Pistolklubb:
Basert på det materialet vi har få oss forelagt, er det ikke grunnlag for y erligere merknader ut over det
som fremgår av denne beretningen.
Kontrollutvalget har følgende merknader l det fremlagte regnskapet:
Dri sregnskap:
Kontrollutvalget har ingen merknader l det fremlagte regnskapet.
Prosjektregnskap skytehall:
Kontrollutvalget har ingen merknader l det fremlagte regnskapet.
Dog bør det her nevnes at det tok noe lang d e er første forespørsel, før kontrollutvalget kk innsikt.
Det førte l mye unødvendig arbeid, men resultatet ble bra.
Konklusjon
Det er kontrollutvalget konklusjon at styret noe sent har u ørt de oppgaver som det er llagt e er loven,
men kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og årsregnskap for 2021 godkjennes av årsmøtet.
Stjørdal 15.04.2022
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Medlem
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Jann Karsten Holan
Leder

Forslag til årsmøte i:

Stjørdal Pistolklubb, 2022

Fra:

Geir Sverre Gjendem

Tittel på forslag:

Rifle i pistolkaliber

Forslag:
Rifle i pistolkaliber tillates brukt i hallen. Kaliber og anslagsenergi tillates og begrenses som for pistol.
Med pistolkaliber menes i denne sammenheng 9mm, 40 S&W, 45 ACP, 38 special og andre kaliber
lovlig innenfor NSF’s pistolprogrammer. Rifle i kaliber større en kal 22 skal ikke benyttes mot
elektroniske skiver.

Begrunnelse:
Generelt bør vi unngå unødvendige begrensninger i bruk av hallen.
Banen er egnet for geværskyting. Det finnes lovlig ervervede rifler i pistolkaliber i privat eie. Disse er
blant annet ervervet for bruk til dynamisk skyting. Dynamisk skyting med rifle i pistolkaliber (PCC) er
en approbert øvelse i DSSN, og er ervervsgrunnlag for kjøp av våpen. Det er også en aktivitet som
drives internasjonalt. Således er det ikke en «tvilsom» aktivitet, men en idrett på linje med annen
aktivitet innen DSSN, NSF, DFS, NJFF, NROF, NBSF osv.
Ved å tillate pistolkaliber rifle vil vi kunne åpne for å leie bort hallen ifm stevner og/eller trening
innen PCC til klubber som skyter dynamisk. Det må forutsettes at leietaker forholder seg til
baneinstruks, som for alle andre leietakere. Vi vil også gjøre det mulig for egne medlemmer å trene
med PCC i hallen.
Så lenge bruk av rifle begrenses til pistolkaliber og er innenfor bestemmelser og begrensinger som
settes for bruk av pistol, ser jeg ingen logisk reflekterte argumenter for å avvise bruk av pistolkaliber
rifle i hallen. Argumenter som at det ikke skytes PCC innen NSF holder ikke mål, da det har vært
argumentert for å leie ut hallen til klubber tilsluttet andre forbund.
23.03.2022
_______________
Geir Sverre Gjendem

Styrets innstilling:
Enstemmig nei til dette forslaget.
Viser til baneinstruks godkjent av Politimesteren i Trøndelag, datert 17.03.2022 og signert av klubben
18.03.2022.

Forslag til årsmøte i:

Stjørdal Pistolklubb, 2022

Fra:

Geir Sverre Gjendem

Tittel på forslag:

Organisering av standplasser

Forslag:
1: Standplass 1 til 5 skal normalt være oppsatt med elektroniske skiver for 25 meter pistol.
2: Standplass 6 til 25 skal normalt være uten målmateriell/elektroniske skiver.
3: Ved skyting setter skytterne etter behov frem nødvendig målmateriell/elektroniske skiver. Ved
behov kan elektroniske skiver på standplass 1 til 5 ryddes bort og annet skivemateriell benyttes.
4: Etter skyting ryddes hallen, og tilbakeføres som beskrevet i pkt 1 og 2.

Begrunnelse:
Dette gir fleksibilitet ift hvilke grener og øvelsesgrupper som utøves, uten at noen blir utsatt for
stor forskjellsbehandling, og uten at enkelte grupper påføres unødig mye ekstraarbeid ift andre
grupper. De som er baneskyttere innen pistol blir noe favorisert ved at de normalt har fem
standplasser som normalt er oppsatt for å dekke deres behov, og er dermed den eneste gruppen
som i noen grad kan sies å gis fordeler. Andre aktiviteter, inkludert feltskyting som er klubbens
dokumentert klubbens største aktivitetsområde (jfr årsberetning i kretsen) organiserer
målmateriell før skyting.
Statistikk fra kretsen tilsier at antall starter for medlemmer som skyter for klubben i 2021 var 8
banestarter og 187 feltstarter og 2 starter innen PPC. Dette vitner at interessen for baneskyting er
minimal blant de som representerer klubben. Det viser også at klubbens medlemmer ønsker å
skyte felt.

23.03.2022

_______________
Geir Sverre Gjendem

Styrets innstilling:
Enstemmig nei til dette forslaget.
Vi må ha mere erfaring av bruk av hallen, og styret må ha muligheter for å justere etter hvert.

Forslag til årsmøte i:

Stjørdal Pistolklubb, 2022

Fra:

Geir Sverre Gjendem

Tittel på forslag:

Feltskyting Setnan

Forslag:
Stjørdal pistolklubb skal forhandle frem ny avtale for feltskyting på Setnan.

Begrunnelse:
Forbud mot bly er ikke innført. Det er lov å skyte med bly frem til blyforbudet begynner å
gjelde.
23.03.2022

_______________
Geir Sverre Gjendem

Styrets innstilling:
Enstemmig nei til dette forslaget.
Vi har allerede et styrevedtak om dette fra 9/12/21 om å avvikle Sætnan pga blyforbud,
økonomi og at vi må konsentrere aktivitetene i Skatval Skytebaneanlegg.

Forslag til årsmøte i:

Stjørdal Pistolklubb, 2022

Fra:

Geir Sverre Gjendem

Tittel på forslag:

Åpning for å avslutte medlemskap ifm årsmøte

Forslag:
Feltkomiteen videreføres.

Begrunnelse:
Dersom Stjørdal pistolklubb skal arrangere feltstevner i hallen på Skatval vil det avhenge av at de
som arrangerer har en viss erfaring og interesse for feltskyting.

03.04.2022
_______________
Geir Sverre Gjendem

Styrets innstilling:
Enstemmig nei til dette forslaget. Dette ligger hos Sportslig komite sitt ansvar for gjennomføring,
ikke styret.

Forslag til årsmøte i:

Stjørdal Pistolklubb, 2022

Fra:

Geir Sverre Gjendem

Tittel på forslag:

Feltskyting Skatval

Forslag:
Stjørdal pistolklubb skal arrangere feltstevner i hallen på Skatval. Styret skal legge til rette for at
feltstevner skal kunne arrangeres, er ansvarlig for at det settes opp feltstevner på terminlista og at
de gjennomføres.

Begrunnelse:
Norgesfelt har normalt god deltagelse. Norgesfelt på Skatval vil sikre gode inntekter for klubben.
Vanlige feltstevner har også god deltagelse, og er mulig å gjennomføre med 10 standplasser i hallen
på Skatval.
Feltkomiteen har hatt en gjennomgang på banen. Feltkomiteens vurdering er at det er mulig å
arrangere feltstevner med 10 øvelser i hallen. Dermed kan feltstevner der resultatene teller til
klasseføring av skyttere gjennomføres.
Stevner i hallen vil sikre like forhold, og at det kan gjennomføres også i vinterhalvåret da det ellers er
liten aktivitet. Lysforhold og temperatur vil være like året gjennom. Dermed kan aktivitet
opprettholdes utenom det som tidligere har vært vanlig sesong for feltskyting.

23.03.2022
_______________
Geir Sverre Gjendem

Styrets innstilling:
Enstemmig nei til dette forslaget.
Styret er positiv til feltskyting, men det er Sportslig komite sitt ansvar for gjennomføring, ikke styret.

Forslag til årsmøte i:

Stjørdal Pistolklubb, 2022

Fra:

Geir Sverre Gjendem

Tittel på forslag:

Riflegruppe

Forslag:
Riflegruppe opprettes for å legge til rette for rekruttering av rifleskyttere.
Styret skal legge til rette for at en slik gruppe kan gjennomføre aktivitet.

Begrunnelse:
Rifle er en gren i NSF. Rifleskyting vil bidra til å øke medlemsmasse og aktivitet i klubben.
Det finnes medlemmer er interessert i å skyte rifle.
Opprettelse av riflegruppe vil ikke ha negative konsekvenser for pistolskyting. Det er plass til alle.
Rifle bør i første omgang opprettes som gruppe fremfor komite. Intensjonen å etablere et
riflemiljø. Når riflemiljø er etablert, kan det dannes egen komite.

23.03.2022

_______________
Geir Sverre Gjendem

Styrets innstilling:
Enstemmig nei til dette forslaget.
Styret er positiv til rifleaktivitet, men det er Sportslig komite sitt ansvar for gjennomføring, ikke
styret.

Sak meldt inn av:
Ingemund Stokke, Magnar Kristiansen, Bjørn Ligård, Kirsti Stokke
Datert: Stjørdal, 5.4.2022
Sak 2
FELTSKYTING
Stjørdal Pistolklubb må legge til rette for å trene og skyte feltstevner i nyhallen.
Alle som skyter felt har sannsynligvis mistet muligheten for trening ute og da er den nye
skytehallen eneste arena for feltskyting, trening og stevner.
Ut fra medlemsoversikten er det ca. 1/3 av medlemmene som har interesse for feltskyting
og har utøvet denne gren. En må passe på at medlemmenes ønsker blir ivaretatt.

Styrets innstilling:
Enstemmig nei til dette forslaget. Styret er positiv til feltskyting, men det er Sportslig
komite sitt ansvar for gjennomføring, ikke styret.

Forslag til årsmøte i:

Stjørdal Pistolklubb, 2022

Fra:

Geir Sverre Gjendem

Tittel på forslag:

Orden i hallen

Forslag:
Vannrør/takrenner på banene må sikres slik at de ikke skytes i stykker ved uhell. Det skal settes
opp en bjelke som skjermer takrennene slik at risikoen for ødeleggelse minimeres.

Begrunnelse:
Det er fatalt dersom takrenne skytes i stykker, og vil kunne føre til unødige utgifter. Ved å skjerme
dem med en bjelke vil risikoen for skade minimeres. Dette er et billig og enkelt tiltak.
Det skal rekrutteres nye medlemmer. Det skal sannsynligvis også i fremtiden arrangeres åpen dag.
Nye skyttere treffer ikke nødvendigvis alltid i skiva. Det kan også skje uhell, og takrennene befinner
seg mellom standplass og målområde.
For å unngå skader må takrennene sikres bedre mot prosjektiler.
03.04.2022

_______________
Geir Sverre Gjendem

Styrets innstilling:
Enstemmig nei til dette forslaget, videresendes til Teknisk komite for utbedring.

Forslag til årsmøte i:
Fra:
Tittel på forslag:

Stjørdal Pistolklubb, 2021
Styret, Mette Westby, Ingemund Stokke, Magnar Kristiansen,
Bjørn Ligård, Kirsti Stokke.
Navneforslag på skytehallen / Navn på den nye skytebanen

Forslag:
Sak innmeldt av Mette W, Ingemund S, Magnar K, Bjørn L, Kirsti S omhandler om det samme så slås derfor sammen til
en sak.
Fra: Mette Westby
Date: tor. 10. mar. 2022 kl. 13:34
Subject: Innmelding av sak til årsmøtet
To: Stjørdal Pistolklubb Post <post@stjordalpk.no>
Navneforslag på skytehallen
Mitt navneforslag til det nye anlegget er :
Stjørdal pistolklubb
Skytearena
Mvh
Mette
====
(Meldt inn som Sak 1 fra Ingemund Stokke, Magnar Kristiansen, Bjørn Ligård, Kirsti Stokke datert 5/4/22)
NAVN PÅ DEN NYE SKYTEBANEN
I dag verserer det ulike varianter navn. Eks. Skatval skytebaneanlegg, Skatvalhallen, Skatval skytehall osv..
Det er Stjørdal Pistolklubb som er lokalisert i Stjørdal som har bygget denne hallen og det bør tydelig fremgå i navnet.
Forslag: Stjørdal Pistolklubb, Skytehall
Begrunnelse:
Styret mener det er opp til årsmøte å bestemme navnet til den nye hallen.
Det er 3 forskjellige navn det kan stemmes på:
1: Skatval skytebane (Nåværende)
2: Stjørdal Pistolklubb Skytearena
3: Stjørdal Pistolklubb, Skytehall

Forslag til årsmøte i:

Stjørdal Pistolklubb, 2021

Fra:

Nina Anette Endresen

Tittel på forslag:

Egen bankkonto for rekrutter

Forslag:
Det må opprettes egen bankkonto til rekruttene som trenerne for rekruttene disponerer.
Begrunnelse:
For å sikre lett oversikt og tilgang for rekruttene til sin konto.

Stjørdal, 06.04. 2022
Nina Anette Endresen

Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget.

Forslag til årsmøte i:

Stjørdal Pistolklubb, 2021

Fra:

Nina A. Endresen

Tittel på forslag:

Løpende oppdatert og utviklet hjemmeside

Forslag:
Klubbens hjemmeside må løpende og regelmessig oppdateres. I tillegg må hjemmesiden gis egen
pålogging ved passord kun for medlemmer, hvor all relevant informasjon og kontaktinformasjon til
medlemmene ligger. Dette gjelder alt fra mandater, vedtak og kontaktinformasjon til relevante
personer i klubben.
Begrunnelse:
Forenkling for medlemmene til å innhente nødvendig informasjon som gjøres lett tilgjengelig. I tillegg
viktig at alle medlemmer når de trenger det, lett finner oversikt over hvem som er ansvarlig for hva
og hvem de skal kontakte ved spørsmål.

Stjørdal 06. april 2022
Nina Anette Endresen

Styrets innstilling:
Enstemmig nei til dette forslaget pga. personvern. Personer med roller eller ansvar blir lagt ut på SPK
sin hjemmeside.

Fra: Kristian Korsvik
Date: ons. 6. apr. 2022 kl. 21:09
Subject: Årsmøtesaker fra teknisk
To: Stjørdal Pistolklubb Post <post@stjordalpk.no>
På vegne av teknisk komité:

Hei.
Her kommer noen saker som har blitt nevn i det siste, og som fort kan knyttes opp
mot oss i teknisk.
Sak 13A:
- Overgang mellom gulvseksjonene på banene må slipes ned. Pr i dag er det litt
nivåforskjell, noe som kan føre til problem hvis et gulvskudd treffer kanten. Dette var
en tilbakemelding fra TPK etter at de var å så på hallen, første treningskveld.

Styrets innstilling:
Enstemmig nei til dette forslaget. Positiv til forslaget, dette er ikke årsmøtesak, dette er en sak for
det kommende styre og teknisk komite.

Sak 13B:
- Maling av ubehandlet del av gulvet, for å unngå støvproblemer på sikt. Her kan
sponsorgruppen feks få tak en sponsor som dekker malingskostnad, og som
eventuelt får sin logo på gulvet (se bilder på Sola pistolklubb sin nettside)

Styrets innstilling:
Enstemmig nei til dette forslaget. Positiv til forslaget, dette er ikke årsmøtesak, dette er en sak for
det kommende styre og teknisk komite.

Sak 13C:
- Foreslår av vi i teknisk kan ha et overordnet ansvar for vedlikehold av klubbvåpen.
Vi vil da trenge dedikert verktøy som dorsett, pusseutstyr+rens og smøring, øvrig
verktøy (torx, umbrako og lignende)
Fikk også et tips om ultralydvasker for å effektivisere rengjøring uten å demontere
alle deler. En slik maskin koster mellom 8-1500 på Biltema.

Styrets innstilling:
Enstemmig nei til dette forslaget. Positiv til forslaget, dette er ikke årsmøtesak, dette er en sak for
det kommende styre og teknisk komite.

Forslag til årsmøte i:

Stjørdal Pistolklubb, 2021

Fra:

[Nina Anette Endresen]

Tittel på forslag:

[Oppdatering av medlemsliste]

Forslag:
Oppdatert medlemsliste inkludert navn, kontaktinformasjon, utdanning/tittel og inneværende verv
utarbeides i søkbart og dynamisk format. Medlemslisten må legges ut passordbeskyttet på
hjemmesiden, hvor samtlige medlemmer tildeles passord.
Begrunnelse:
Det er nødvendig med lett tilgang til kontaktinformasjon til medlemmer i ulike anledninger. I tillegg
er det viktig at samtlige medlemmer når tak i representantene de skal nås til enhver tid knyttet til
verv. Endelig er det viktig at utdanning/tittel tilføres listen slik at man kan kontakte personer med
nødvendig kompetanse dersom behov for det – blant annet til spørsmål om ulke verv/oppgaver.
Stjørdal, 01. april 2022
Nina Anette Endresen

Styrets innstilling:
Enstemmig nei til dette forslaget pga. personvern. Personer med roller eller ansvar blir lagt ut på SPK
sin hjemmeside.
.

Fra: Mette Westby
Date: ons. 6. apr. 2022 kl. 15:00
Subject: Saker til årsmøtet
To: Stjørdal Pistolklubb Post <post@stjordalpk.no>
Forslag til årsmøtesaker
• Fremmer herved forslag til om at skytehallens sosiale del, toalettfasiliteter og
kjøkken gjøres tilgjengelig for utleie. Nevner da sammenkomster som konfirmasjon,
barnedåp og lignende. Terminfestede stevner skal selvfølgelig prioriteres.
Dette er god inntekt til klubben.
Forslag til priser på utleie er
* kr 2500,- til medlemmer, sosial del inkludert kjøkken
* Kr 3500,- ikke-medlemmer, sosial del inkludert kjøkken
* Kr 2000,- møterom pr dag
* Kr 2000,- undervisningsrom pr dag
Vasking av lokalet kommer i tillegg på 500,-kr

Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget.

• Fremmer forslag om at det utarbeides en manual for bruk av klubbens logo. Samt at
styret skal godkjenne enhver bruk av klubbens logo. Klubbens logo er klubbens
varemerke/eiendom.
Dette er vanlig praksis i de fleste klubber.
Her er forslag til tekst ang regler for bruk av klubbens logo:
Klubbens logo er vårt varemerke.
1• Bruk av farger og klubbens logo
Klubbens logo er i fargene hvit bunnfarge, rød og gull.
2• klubbens logo skal kun brukes etter gitte retningslinjer. All bruk av klubbens logo
skal godkjennes av styret. Dette gjelder også elektronisk i forbindelse med
annonser,reklame,media,pins etc. Dette gjelder også logo på trykksaker som feks
konvolutter og brevark.
3• Ved bruk av klubbens logo på tekstiler eller annet utstyr, skal dette også
godkjennes av styret før bruk.
Klubbens logo er en grunnleggende del av klubbens identitet, og må behandles deretter.

Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget. Legges inn under Klubb loven under Klubbdrakter/Profilering.

Sak meldt inn av:
Ingemund Stokke, Magnar Kristiansen, Bjørn Ligård, Kirsti Stokke
Datert: Stjørdal, 5.4.2022
SAK 3
LA HUSET LEVE
Det gamle skytterhuset bør opprettholdes og ikke rives. Dette er et sterkt ønske fra de
som har en historie i klubben og vært med å bygge den tidligere banen, samt holdt huset
vedlike.
Ifølge utsagn er det krav om riving av det gamle klubbhuset, noe som betviles sterkt og
må dokumenteres.
Mange i klubben har vært med på å sette det opp og har et ønske om å ta vare på og
bruke huset. Det mener vi Stjørdal Pistolklubb bør ivareta overfor de medlemmer som
ønsker det. Huset er i god stand og det sitter mye historie i veggene.
Kostnader for å drifte huset vil være minimale og bør være overkommelig for klubben å
ta dette hensynet.
Argumenter: Sosialt samlingssted for seniorer og andre interesserte.
Kan også benyttes til ladekurs, ekstra oppholdsrom ved store stevner og andre aktiviteter.
Argument for å «La huset leve» på nåværende tidspunkt er også kostnader ved riving,
sortering, containere, spesialavfall og bortkjøring. I tillegg ytterligere dugnadsinnsats i
tillegg til drift av nybygget.

Styrets innstilling:
Enstemmig nei til dette forslaget.
Begrunnelse:
Utklipp av dokument (40/128, 40/129- Skatvalsv 62, 7510 Skatval - Skatval skytebane - riving
av bygning og oppføring av skytehall - tillatelse til tiltak. Pr 14/4-22):
Riving av bygning:
Eksisterende klubbhus med tilhørende anlegg skal rives. Oppgitt bebygd areal og bruksareal er
her på henholdsvis 75 m2 og 67,7 m2.
Klubbhuset er tenkt som arbeids/dugnadsbrakke for klubbens egeninnsats under
byggeperioden. Bygget har verken innlagt vann eller kloakk.
Riving av bygningen er allerede søkt om og godkjent.
Styret ser det ikke som økonomisk forsvarlig å beholde det gamle klubbhuset.
Eksempler på utgifter:
Søknad til kommunen om endring rivetillatelse – Ca 5551 betalt til kommunen, anslår det er det
samme for ny søknad , arkitekt 2000kr/time.
Sosialt plass krever innleggelse av strøm med påfølgende driftsutgifter
(nettleie+strøm+forsikring), estimert 40-50 000 for innleggelse av strøm inkl. sikringsskap.
Driftsutgifter anslått ca:
15-20000kr/år for strømutgifter, Forsikring 5000kr/år., Alarm 5-8000/år
Tømming av toalett: 1-2000 pr gang / sugebil.

Forslag til årsmøte i:

Stjørdal Pistolklubb, 2022

Fra:

Geir Sverre Gjendem

Tittel på forslag:

Kontingent juniorer

Forslag:
For juniorer settes kontigenten til kr 300. Dette inkluderer årlig treningsavgift/baneleie/ammunisjon
til luftvåpen.
Ammunisjon kal 22 og større kommer evt som tilleggsutgift.

Begrunnelse:
Rekruttering av juniorer er viktig på både på kort og lang sikt. På kort sikt er det potensiale for å bidra
til at flere unge får opp øynene for pistolskyting. På lang sikt er de klubbens fremtid.
Juniorer har som regel foreldere/foresatte. Mange av disse kan se mening i å dele en aktivitet
sammen med sine håpefulle. Spesielt om vi klarer å utvikle et godt miljø der alle trives. Fornøyde
juniorer kan derfor bidra til rekruttering av foreldre/foresatte.
Lav kontingent vil ikke være problematisk eller ha negative konsekvenser for klubben. Det vil bidra til
at de unge finner en meningsfylt aktivitet som de kan holde på med over tid. Tidlig rekruttering vil
bidra til at de får god tid til å lære det grunnleggende og til å utvikle seg. Vi bør derfor sette en lav
medlemskontigent for disse, slik at økonomi ikke er en begrensning.

Hell 01.04.2022
_______________
[signatur]
Geir Sverre Gjendem

Styrets innstilling:
Enstemmig nei til dette forslaget.
Viser til styrets innstilling ang medlemskontingent.

Forslag til årsmøte i:

Stjørdal Pistolklubb, 2022

Fra:

Geir Sverre Gjendem

Tittel på forslag:

Kontingent sidemedlemmer

Forslag:
Medlemskontigent settes til kr 1500 for ordinære medlemmer. Dette inkluderer årlig
treningsavgift/baneleie.

Begrunnelse:
Mange klubber har treningsavgift for egne medlemmer inkludert i kontigenten. Dette vil stimulere
til aktivitet, og sikre klubben forutsigbare inntekter. For høy kontingent kan stimulere passive
medlemmer til å forlate klubben.

Hell 01.04.2022
_______________
[signatur]
Geir Sverre Gjendem

Styrets innstilling:
Enstemmig nei til dette forslaget.
Viser til styrets innstilling ang medlemskontingent.

Forslag til årsmøte i:

Stjørdal Pistolklubb, 2022

Fra:

Geir Sverre Gjendem

Tittel på forslag:

Treningsavgift for ikkemedlemmer

Forslag:
Treningsavgift/baneleie pr treningsøkt settes til kr 50 for medlemmer i andre klubber.
Forutsetningen for å benytte banen er at de har gyldig startkort fra inneværende år, eller kan
fremvise bevis på sikkerhetskurs/begynnerkurs i NSF.
I rekrutteringsøyemed kan nye skyttere prøve banen uten at vi krever inn treningsavgift.

Begrunnelse:
Medlemmer i andre klubber bør gis mulighet til å komme og trene hos oss når det er faste treninger,
uten at det forutsettes at de blir sidemedlemmer. Dette vil kunne bidra til rekruttering ved at de
inkluderes, og at vi opprettholder et godt miljø med god tone. Det gir også mulighet for at skyttere
fra andre klubber får mulighet til å trene når de er på besøk, reise eller lignende. Treningsavgift for
ikkemedlemmer bør baseres på avgift på den enkelte økt.
Ved å kreve at de har startkort eller kursbevis sikrer vi at besøkende skyttere har nødvendig
opplæring.

Hell 01.04.2022
_______________
[signatur]
Geir Sverre Gjendem

Styrets innstilling:
Enstemmig nei til dette forslaget.
Viser til styrets innstilling ang medlemskontingent og treningsavgift.

Forslag til årsmøte i:

Stjørdal Pistolklubb, 2022

Fra:

Geir Sverre Gjendem

Tittel på forslag:

Kontingent sidemedlemmer

Forslag:
Medlemskontigent settes til kr 1100 for sidemedlemmer. Dette inkluderer årlig
treningsavgift/baneleie.

Begrunnelse:
Mange klubber har treningsavgift for egne medlemmer inkludert i kontigenten. Dette vil stimulere til
aktivitet, og sikre klubben forutsigbare inntekter.
Ved å være mottagelig for sidemedlemmer, vil det øke aktiviteten i klubben. Ved å inkludere dem, vil
de bidra innen rekruttering og bidra til at vi får et godt omdømme. De vil også kunne bidra til å heve
det sportslige nivået.
Betydelig høyere utgifter for bruk av treningsfasiliteter for medlemmer som velger å representere
andre klubber kan fremstå som lite inkluderende og bidra negativt ift omdømme.
Sidemedlemmer belastes ikke til krets og forbund. Det fremstår derfor som rimelig at kontingent
tilpasses dette.

Hell 01.04.2022
_______________
[signatur]
Geir Sverre Gjendem

Styrets innstilling:
Enstemmig nei til dette forslaget.
Viser til styrets innstilling ang medlemskontingent.

Forslag til årsmøte i:

Stjørdal Pistolklubb, 2022

Fra:

Endre Hølaas

Tittel på forslag:

Differensiering i medlemsavgift for trygdede

Forslag:
Stjørdal Pistolklubb skal ha lik medlemsavgift fra trygdede medlemmer som fra medlemmer som er
pensjonister.
Begrunnelse:
Svært mange frivillige organisasjoner, eksempelvis Norges Jeger- og Fiskeforbund, har per i dag
differensierte medlemsavgifter for flere grupper enn bare pensjonister. Dette gjelder trygdede. Dette
er et spørsmål om økonomisk evne. Anlegget på Skatval er bygd i henhold til krav om Universell
Utforming. Det vil være en naturlig følge av dette at Pistolklubben gir differensiert medlemsavgift for
de delene av brukergruppen som anlegget er særskilt utformet for.
Skatval 2. april 2022
_______________
Endre Hølaas
Dokumentet er elektronisk signert

Styrets innstilling:
Enstemmig nei til dette forslaget.
Viser til styrets innstilling ang medlemskontingent. Endret ordet trygdede til honnør, lagt til honnør i
medlemsavgift samme som pensjonister, må fremvises honnørbevis/kort.

Forslag til årsmøte i:

Stjørdal Pistolklubb, 2021

Fra:

Anonym medlem, bekreftet av mottaker

Tittel på forslag:
Mandater for hvert enkelt komite må
opprettes og gjøres tilgjengelig

Forslag:
Det savnes gode oppdaterte mandater for hver enkelt komite for klubbens medlemmer. Alle må ha
tilgang til klare rammer for hvilke ansvar som er delegert til komiteene, hva komiteene skal utføre og
med frister for dette samt nødvendig kontaktinformasjon til komitelederne.
Begrunnelse:
Det er stor usikkerhet i hva de ulike komiteene har av ansvarsoppgaver og hvem man skal kontakte
ved henvendelser. Det er unødvendig å måtte kontakte medlemmer i styret for å få vite hvem som
sitter i de ulike komiteene.

Stjørdal, 06.04.2022
Anonym

Styrets innstilling:
Forkastet pga. anonymt forslag. (Personer med roller eller ansvar blir lagt ut på SPK sin hjemmeside.)

Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgift for 2022

2021 kontingent
Klubb
Barn og ungdom tom 20 år
Hovedmedlem
Pensjonist etter fylte 67år
Familiemedlem
Sidemedlem
Aktivt æresmedlem

200,840,490,290,650,-310,-

Krets
0,60,60,60,0,60,-

Forbund

Kontingent

0,300,300,300,0,300,-

200,1200,850,650,650,50,-

Forbund

Kontingent

Forslag til kontingent for 2022
Klubb
Barn og ungdom tom 20 år
Hovedmedlem
Pensjonist etter fylte 67år og
medlemmer med honnørkort
Familiemedlem
Sidemedlem
Aktivt æresmedlem

Krets

0
840,490,-

0,60,60,-

0,300,300,-

200,1200,850,-

850,-

60,0
60,-

300,0
300,-

650,850,50,-

Treningsavgift 2021
Årskort kr 500,Trening for medlemmer pr gang kr 40,Trening for ikke medlem pr gang kr 50,-

Forslag treningsavgift 2022
Årskort kr 1000,- inkl brikke
Trening for medlemmer pr gang kr 100,Trening for ikke medlem pr gang kr 100,-

Budsjett 2022, Første driftsår
STJØRDAL PISTOLKLUBB

Inntekter
Salg ammunisjon
Kiosk
Medlemskontigent, forventet økning med 24 medlemmer
Stevneinntekt, her er potensialet mye større.
Baneleie, til andre lag
Nøkkelkort inkl treningsavgift
Sponsorplasser, salg av reklameplasser
Offentlige Tilskudd, Grasrot, Momsrefusjon
Tilskudd fra krets
Teambulding for bedrifter, happeninger
Trening, instruktørinntekt, flere sikkerhetskurs
Sum
Varekostnad
Ammunisjon
Skivemateriell, rekvisita
Varekjøp, Kiosk
Sum
Driftskostnader
Strøm
Baneleie Sætnan
Vedlikehold bane, inkl brøyting,strøing
Kont. til Krets/Forbund
Renovasjon og kommunale avgifter
Regnskap
Møter, kurs, oppdateringer
Gebyrer Bank/Kort
Alarm og gebyr
Forsikring
Renter byggelån skytebane
Avdrag lån

Drifts Resultat
Sum Inntekter
Sum Utgifter
Overskudd / Underskudd

Kommentar
kr 50 000
kr 55 000
kr 185 000
kr 40 000
kr 10 000
kr 75 000
kr 100 000
kr 45 000
kr 1 000
kr 25 000
kr 30 000
kr 616 000

kr -50 000
kr -25 000
kr -45 000
kr -120 000

Sum

kr -84 000 7000/mnd
kr -2 000
kr -70 000
kr -70 000
kr -15 000
kr -20 000
kr -15 000
kr -4 000
kr -5 500
kr -30 000
kr -252 000 4 renteinnbetalinger på 63000,kr -2 576 000 4 avdrag på min 644000,-. Totalsum lån 18,032mill. Skal innfries ila 2028
kr -3 143 500

Sum

kr 616 000
kr -3 263 500
kr -2 647 500

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettslagets Organisasjon
ÅRSMØTET

Styret
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
1. Styremedlem
1. Varamedlem
2. Varemedlem

Valgkomité
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Komite
Økonomi

Komite
Teknisk

Komite
Sportslig

Komite
Kjøkken og Kafe drift

Prosjekt
«Innendørsbane»

Merknad:
Hovedstyret:

Kontrollutvalg
Medlem
Medlem
Varamedlem

Våpenansvarlig

Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet

Kjønnsfordeling: ” Det skal være minst 2 representanter for hvert kjønn i styret , råd, utvalg
mv. med mer enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer,
skal begge kjønn være representert” Jf. Idrettslagets lov § 7

Klubbhåndbok for Stjørdal Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2022
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LOV FOR
STJØRDAL PISTOLKLUBB

Stiftet 16.11.1956
Sist endret 13.04.2022
(Utarbeidet fra «Lovnorm for idrettslag - Vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021»)
(Vedtatt på årsmøte 21.04.2022 – Endres når den er godkjent)
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§1

Formål
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske
og
paralympiske komité (NIF). 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 skytterforbund.

(3)

Idrettslaget er medlem av NIF og dermed tilsluttet Trøndelag idrettskrets og er
tilsluttet Stjørdal idrettsråd.

(4)

For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).

(5)

For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

§3

Medlemmer

(1)

For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv.,
gjelder NIFs lov §§ 10-4 og 10-6.

(2)

For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og
organisasjonsregister, gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og
organisasjonsregister med utfyllende regler.

§4

Kjønnsfordeling
For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til
årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.
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§5

Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og

2-7.

§6

Inhabilitet
For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.

§7

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9.

§8

Refusjon av utgifter og godtgjørelse
For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.

§9

Regnskap og revisjon mv.
For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.

§ 10

Årsmøtet

(1)

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

(2)

Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs
lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.

(3)

Årsmøtets oppgaver:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
Velge dirigent(er)
Velge protokollfører(e)
Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Godkjenne forretningsorden
Godkjenne innkallingen
Godkjenne saklisten
Behandle idrettslagets årsberetning
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9. Behandle
a. idrettslagets regnskap
b. styrets økonomiske beretning
c. kontrollutvalgets beretning
d. eventuell beretning fra engasjert revisor
10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
11. Fastsette
a. medlemskontingent på minst kr 50
b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette
treningsavgifter
12. Vedta idrettslagets budsjett
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
14. Velge:
a. Styre med leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem og 2
varamedlemmer
b. Kontrollutvalg med leder, medlem og varamedlem
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
d. Valgkomité med leder, og 2 medlemmer og varamedlem
e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter
velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det
velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.
(4)

For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs
lov
§ 2-19.

§ 11

Idrettslagets styre

(1)

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.

(2)

Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger
kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.

(3)

Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører under
styret. Styret skal sørge for:
- at idrettslagets formål ivaretas
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-

forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring
at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og
vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak
registrere opplysninger iht. § 3 (2)
at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget
organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming
at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget organiserer
barneidrett

(4)

Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående
oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.

(5)

Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede
organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

(6)

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets
medlemmer forlanger det.

§ 12

Kontrollutvalg og valgkomité

(1)

For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. Kontrollutvalget arbeider iht.
egen instruks vedtatt av årsmøtet (Klubbhåndbok for Stjørdal Pistolklubb).

(2)

For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18. Valgkomiteen arbeider iht. egen
instruks vedtatt av årsmøtet(Klubbhåndbok for Stjørdal Pistolklubb).

§ 13

Grupper

(1)

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. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av
særforbund krever lovendring, jf. § 2 (2).

(2)

Dersom idrettslagets årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt
å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a)
b)

Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret
velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.
Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens
økonomi og aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt
gir eventuelle innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.
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c)
årsmøtet.
d)

Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av
Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt
gitt av årsmøtet eller styret.

(3)

Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen
måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret.

§ 14

Lovendring
For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.

§ 15

Oppløsning, utmelding mv.

(1)

Idrettslaget kan vedta oppløsning:
a. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller
b. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det
etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6
måneder senere.
En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler
idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler
forslag om oppløsning.

(2)

Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget.
Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige
lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet.

(3)

For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.

(4)

Ved utmelding eller tap av medlemskap skal idrettslagets eiendeler opparbeidet som
en direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av
Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende
midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.
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Valgkomitéen har enstemmig kommet frem til følgende innstiling for valget 2022.
Komiteen spilte inn sin innstilling i går, 06. april. Dette ble besvart med at valgkomiteen ikke kan
foreslå endringer i styret for plasser som ikke er på valg. Som følge av dette, ønsker valgkomiteen at
forrige forslag kastes i sin helhet og at følgende innstilling legges til grunn for valg året 2022:

Leder:

Finn Jarle Sørlie

Nestleder:

Lill Tonje Korsvik

Kasserer:

Eric Øyen

Sekretær:

Ruben Alexander Lindgren

Styremedlem:

Stig Bertil Sivertsvik

Varamedlem:

Mette Westby

Varamedlem:

Joakim Skaar

Valgkomiteen 2021/2022

08.04.22

Valgkomiteen har, på vegne av Stjørdal Pistolklubbs medlemmer, satt sammen en innstilling med det
beste mannskapet for klubbens styre. Vi har vært klare på blant annet krav til kjønnsfordeling ved vår
innstilling.
Komiteen har hatt fokus på at innstillingen skal grunnes i at alle medlemmer er gitt mulighet til å
komme med sine forslag/ønsker. Det ble derfor sendt ut to felles-eposter til samtlige medlemmer,
hvor komiteen inviterte til å komme med ønsker. For å sikre et demokratisk grunnlag for komiteens
innstilling, ble medlemmene i våre eposter gitt forsikring om at deres ønsker ikke ble delt til andre
enn valgkomiteens medlemmer.
Valgkomiteen svarer ikke til styret, men til årsmøtet i sin helhet. Årsaken til dette er at styret og dets
medlemmer ikke skal kunne påvirke valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen er en upartisk komite som
utlukkende jobber for klubbens interesser.
Det at medlemmer i sittende styre etterspør begrunnelse for hvorfor en person er innstilt til et verv
er for valgkomiteen underlig, da det hadde vært naturlig å etterspørre begrunnelsen for alle verv om
det vært noe styre manglet. Etter som det er formulert i «jeg»-form så legger valgkomiteen til grunn
at det er vedkommende sitt eget ønske og ikke styrets.
Valgkomiteen svarer ikke enkeltpersoner, men oversender vår innstilling til styret.
For ordens skyld så kan valgkomiteen informere om sine innstillinger i sin helhet:
1. Leder
Finn Jarle Sørli
Finn Jarle Sørli har over fler år vist at han er en god leder for SPK. Han har vært en drivende og
engasjert leder som har tatt SPK inne i en ny æra. Valgkomiteen innstiller på at han forsetter som
leder. Finn Jarle har sagt seg villig til å fortsette sitt verv som leder for Stjørdal Pistolklubb.
2. Nestleder
Lill Tonje Korsvik
Nestleder er ikke på valg.
3. Sekretær
Ruben Alexander Lindgren
Sekretær er ikke på valg
4. Kasserer
Eric Øien
Eric er en med lang erfaring innen skytter sporten. Han har L.Ø.M fra fagskolen og er derfor godt
kjent med økonomi. Han jobber som anleggsleder/prosjektleder og har i det daglige ansvar for
prosjektbudsjetter. I sin stilling som anleggsleder/prosjektleder så er Eric en som er vant med å
samarbeid over flere ledd. Han har erfaring fra å arrangere stevner, og er derfor godt rustet til å
holde orden på klubbens økonomi.

Valgkomiteen 2021/2022

08.04.22

5. Styremedlem
Stig Bertil Sivertsvik er produksjonsleder med L.Ø.M fra fagskolen. Han har derfor både ledererfaring,
økonomikunnskap og gode kommunikasjonsegenskaper som ønskes inn i styret. Han er aktivt
medlem i SPK med høy integritet og ønsker det beste for klubbens medlemmer i sin helhet.
6. Varamedlem
Mette Westby
Mette har sittet som kassere i SPK i 5 år. Hun ønsker å fratre som kassere, men å fortsette som
varamedlem. Dette bifaller valgkomiteen og ser det som utelukkende positivt at hun vil fortsette sitt
arbeide for klubben. Mette har gjort en formidabel jobb for klubbe, og jobbet for klubbens best. Det
er ressurs å ha henne med videre.
7. Varamedlem
Joakim Skaar
Joakim er et aktivt medlem av SPK. Han er også en flink og godt likt instruktør for våre rekrutter. Han
har vist at han setter klubbens interesser høyt, og vil derfor være helt naturlig å ha som varamedlem.

Valgkomiteen legger til grunn at all kommunikasjon blir protokollført.

Valgkomiteen 2021/2022

13.04.22

Innstilling for kontrollkomite 2022/2023.
Valgkomiteen stemmer enstemmig for at Jan Karsten Holan og Ingolf Frigård, fortsetter i sine roller i
valgkomiteen. Som vara innstiller vi Kenth Wangberg Dybvad.

Leder:

Jan Karsten Holan

Medlem:

Ingolf Frigård

Varamedlem:

Kenth Wangberg Dybvad
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Innledning
Stjørdal Pistolklubb ønsker denne organisasjonsplanen som et styringsdokument for å lette inngangen
til nye styreverv. Her skal det også være lett tilgjengelig informasjon om klubbens mål og visjoner,
styringsformer, komiteer, kontaktpersoner og andre ting som angår driften av klubben for alle
medlemmer. Styret og andre tillitsvalgte plikter å gjøre seg kjent med dokumentet, dette for å sikre en
kontinuerlig driftsmåte.
Husk at organisasjonsplanen er et levende dokument som en kan forandre mellom årsmøtene.

Grunnlagsopplysninger for idrettslaget
Navn: Stjørdal Pistolklubb
Stiftet: 16.11.1956
Idrett: Pistolskyting
Postadresse: Postboks 115, 7501 Stjørdal
E-postadresse: post@stjordalpk.no
Bankforbindelse: Hegra Sparebank
Bankkonto brukskonto: 4465 25 80820
Bankkonto sparekonto: 4465 25 80839
Internettadresse: https://www.stjordalpk.no/
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 993594296
Anleggsadresse: 7510 Skatval
Telefon: 93036216 (Finn Jarle Sørli)
Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:
Registrert tilknytning til Trøndelagidrettskrets
Registrert tilknytning til Stjørdal idrettsråd
Registrert tilknytning til Norges Skytterforbund
Registrert tilknytning til Nord Trøndelag Skytterkrets
Klubbnummer i NIFs medlemsregister: 65256
Årsmøtemåned: Mars (Skal avholdes innen utgangen av mars)

Historikk
16. november i 1956 ble det holdt stiftelsesmøte på Kilnes-kafeen (Bygget rett på andre siden av Esso
i Innherredsveien) og fikk sine nåværende klubblokaler på Skatval i 1988.
Alf Sinnes ble lagets første formann
Første driftsår var det 10 betalende medlemmer.
Laget hadde ingen bane, så redningen ble samarbeid med N.O.P (Norske Offiserers Pistolklubb)
Værnes. Det ble avholdt skyting i lysgrava
Å drive et lag uten eget hus og bane er vanskelig. Så det ble mange befaringer rundtomkring for å få
til bane, men med negativt resultat. Det her var nok litt av årsaken til at klubben ble liggende nede i
1969-1974.
Men noen skytterentusiaster fant ut at det må gå an å drive en pistolklubb i Stjørdal. Og i 1974 ble
Esso Taverna møtestedet for det nye styret. Knut Holan ble valgt til formann.(Bygget ved Rica,
Hotellet)
Utendørsbanen her på Skatval startet med at leiekontrakt med grunneierne Arnstad, Kvål og Aglo
Salongskytterlag ble undertegnet i 1983. Byggeperioden varte fra 86-88 og alt ble gjort på dugnad. En
kjempeinnsats.
Grunnlaget for fremtida var lagt. Vi har egen bane og klubbhus.
I 1989 ble det arrangert NM på banen. Det også et stort dugnadsløft og en god inntekt for klubben.
Klubben er inne i en god tid, sportslig sett. Og var en av Norges beste klubber. Se på veggene her i
klubbhuset. Det er mange lagseire og individuelle mestere på dame og herresiden.
I 2018 starter en ny tidsalder da klubben beslutter å starte arbeidet med å bygge innendørs skytehall.
Klubben har da i flere år vært uten tilgang til innendørs skytebaneanlegg. Det startes et intensivt
arbeid for å finne tomt, gode planløsninger og finansiering av banen. I 2020 vedtar klubben på
ekstraordinært årsmøte en Prosjektplan for den nye banen. Klubben kjøper tomtene til banen fra
grunneierne Arnstad og Kvål. Klubben inngår en samspillskontrakt med MT-byggteknikk om
prosjektet, og etter et omfattende arbeid for å finne gode løsninger og holde kostnadene nede, inngår
klubben kontrakt med MT-byggteknikk den 16.03.2021 om bygging av råbygget til den nye
skytehallen.

Organisasjonsplan for Stjørdal Pistolklubb, vedtatt på årsmøtet 2019

4

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettslagets formål
Stjørdal Pistolklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett
organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Stjørdal Pistolklubb skal:

•
•
•
•
•
•

Fremme skytesporten på en positiv måte.
Jobbe for å øke skytegleden hos våre medlemmer
Jobbe for å legge til rette for unge skyttere
Jobbe for å øke andelen kvinnelige og mannlige aktive medlemmer.
Arrangere stevner og treninger
Utdanne trenere og dommere

Visjon
Stjørdal Pistolklubb er en klubb for og med ungdom og voksne av begge kjønn. Vi har utøvere innen
bredde og topp og godkjente trenere på trinn 1, 2 og 3 innenfor trenerstigen til NSF.

Verdigrunnlaget
•
•
•

Stjørdal Pistolklubb har nulltoleranse for doping
Stjørdal Pistolklubb er åpen for alle
Stjørdal Pistolklubb skal fremme skytesporten på en positiv måte

Virksomhetsideen
Stjørdal Pistolklubb ble startet for å gi et tilbud til pistolskyttere i Stjørdal og omegn. I dagens samfunn
skal klubben være en pådriver for å øke bevisstheten i lokalmiljøet om hvilke positive erfaringer og
kunnskaper en kan tilegne seg gjennom skyting. Stjørdal Pistolklubb skal også være en ambassadør
for skytesporten og fremme sportens interesser på en sunn og god måte overfor lokalmiljøet. Vi skal
være en pådriver for utviklingen av skytesporten i vårt område og søke å løfte sporten frem i lyset på
en positiv måte.
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Handlingsplan
Kortsiktig handlingsplan
Hva

Hvordan

Hvem

Ha trenere trinn 1

Delta på kurs

Klubbens Medlemmer

2 nye dommere

Delta på kurs

Klubbens Medlemmer

Fortsette arbeidet
med egen
innendørs bane

Kontakte
kommune,
idrettsråd, krets,
osv….

Prosjektutvalg

Tidsfrist

Resultat

Langsiktig handlingsplan
Bygging av innendørs skytebane. Se Prosjektbeskrivelse «Innendørs skytebane på Skatval
Skytebaneanlegg»
Stjørdal Pistolklubb er en klubb for og med ungdom og voksne, med en jevn fordeling av kjønn. Vi har
utøvere innen bredde og topp. Vi godkjente trenere på trinn 1, 2 og 3 innenfor trenerstigen til NSF. I
tillegg har vi innendørs baneanlegg med god lokasjon.

Delmål
•
•
•
•
•

Stjørdal Pistolklubb skal hevde seg på lagskytingen i felt- og bane-NM
Stjørdal Pistolklubb skal ha egen ungdomsgruppe, som trener og konkurrerer aktivt
Stjørdal Pistolklubb skal ha aktive kvinner, menn og ungdom
Stjørdal Pistolklubb arrangerer trener- og dommerkurs.
Stjørdal Pistolklubb skal øke sin andel aktive medlemmer.

Virkemiddel
•
•
•
•
•
•

Jobbe aktivt ut mot potensielle medlemmer.
Pusse opp klubblokalene til en mer moderne og trivelig standard.
Jobbe aktivt mot inaktive medlemmer.
Bedre egnede klubbvåpen, særlig mtp kvinner og juniorer.
Jobbe mot å få en bedre informasjonsflyt fra klubb til medlemmer
Samarbeid med krets og nærliggende klubber angående arrangering av kurs
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Idrettslagets Organisasjon
ÅRSMØTET

Styret
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
1. Styremedlem
1. Varamedlem
2. Varemedlem

Valgkomité
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Komite
Økonomi

Komite
Teknisk

Komite
Sportslig

Komite
Kjøkken og Kafe drift

Prosjekt
«Innendørsbane»

Merknad:
Hovedstyret:

Kontrollutvalg
Medlem
Medlem
Varamedlem

Våpenansvarlig

Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet

Kjønnsfordeling: ” Det skal være minst 2 representanter for hvert kjønn i styret , råd, utvalg
mv. med mer enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer,
skal begge kjønn være representert” Jf. Idrettslagets lov § 7
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Årsmøtet
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet.
Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året i måneden som er fastsatt i loven.
Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommune, og de særkretser idrettslaget er
tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider.
Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes.
Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene.
Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut
1. uke før.
Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten.
Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år.
Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme
hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.
Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf §12

✓ Medlemskontingenten som fastsettes gjelder fra årsmøtedato og faktureres umiddelbart
etter årsmøte
✓ Skal foreta følgende valg:
o Leder og nestleder
o Sekretær og kasserer
o Ett styremedlem
o To varamedlemmer
o Kontrollkomiteen med to medlemmer og ett varamedlem
o Valgkomite med leder og to medlemmer for neste årsmøte
o Andre valg som trengs i henhold til organisasjonsplanen

Styrets funksjon og sammensetning
Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er
leder, nestleder, 1 styremedlem og 1 varamedlem.
Dette er altså minimumskrav men det anbefales på det sterkeste at styret består av flere
medlemmer og varamedlemmer enn dette. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan
velges til spesifikke oppgaver.
Styret skal
•
•
•
•
•

Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og
regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. styret har ansvar
for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben
Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede
idrettsmyndigheter
Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad
Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og
godkjent budsjett
Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.

Det er viktig at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder. Det anbefales at
styret og eventuelle grupper/utvalg, diskuterer arbeidsfordeling, og at spesiell kompetanse og/eller
interesse ivaretas.
Under følger et eksempel på fordeling av arbeidsoppgaver:
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Leder
•
•
•
•
•

er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger
står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
anviser utbetalinger sammen med kasserer
skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse
for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.

Nestleder
•
•
•

fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at
han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.
bistår leder og danner et lederteam med denne.
har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem

Sekretær
•
•
•
•

føre referat over alle styremøter og medlemsmøter
tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering
lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer.
lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene.

Kasserer
•
•
•
•
•

Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer
har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne
anviser utbetalinger sammen med leder.
har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne
Sørger for at resultatregnskap blir satt opp ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til
årsmøtet.

Styremedlemmer
•
•
•

møter på styrets møter
tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak
kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig,
materialforvalter o.l.

Varamedlemmer
•
•
•

møter på styrets møter
tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak
kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig,
materialforvalter o.l.

Generelt
•

•

Det er viktig med en riktig arbeidsfordeling som skal ivareta drift og utvikling. Tenk også
hele tiden på om organisering av klubben er maksimal operativ. Spesielt er det viktig at
styrets arbeid og prioriteringer ifm utvikling er forankret og at det er kontaktpunkt fra styret
og ned til de operative trenere. Alt må baseres på at medlemmene blir ivaretatt.
Valgkomiteen har en viktig rolle for å sikre drift av klubben gjennom å finne personer med
riktig kompetanse til styret. Ikke minst motivere til å ta ansvar.
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Kontrollutvalg oppgaver og arbeid:
Kontrollutvalgets oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Stjørdal Pistolklubb’s økonomi.
(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet
organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets
midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de
saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon,
med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte
med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget
finner nødvendig.
e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]
(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget
anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.
Valgkomité
Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og
funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye
vurderinger av medlemsmassen.
Valgkomiteen plikter:
• å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode,
• å vurdere styrets og komiteenes virksomhet,
• se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling,
• å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning,
• å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag,
og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget,
• å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer til å bli
foreslått,
• ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for påtenkte
oppdrag,
• før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen som
skal forelegges medlemmene på årsmøtet,
• under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt
• etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeide.
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Utvalg og komiteer
Kioskansvarlig
Ansvarlig for innkjøp av kioskvarer, tørkepapir, toalettpapir og søppelposer/sekker.
Våpenansvarlig
Ansvarlig for å utføre service på klubbens våpen, sørge for at nødvendige reparasjoner blir utført.
Svare på henvendelser fra politiet angående medlemmers aktivitet i forbindelse med våpensøknader.
Ansvarlig for å utstede utlånserklæring på klubbens våpen
Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)
§ 11.Juridisk persons erverv av våpen
Foreninger tilsluttet godkjent skytterorganisasjon og andre juridiske personer som har saklig behov for
det, kan gis tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen eller våpendeler. Herunder kan bedrifter gis
tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen eller våpendeler til bruk for ansatte som har et behov for
dette i sitt arbeid. Det gis ikke tillatelse til å inneha våpen utover det behovet tilsier.
Tillatelse gis bare hvor den som er ansvarlig for utlevering, bruk og oppbevaring av våpnene eller
våpendelene (den våpenansvarlige), oppfyller de krav til edruelighet, pålitelighet, skikkethet og alder
som er nevnt i § 10. Ved skifte av ansvarshavende skal dette meldes til politiet.
Feltkomite
Ansvarlig for å skaffe standplassmannskaper til feltstevner vi arrangerer, sørge for at nødvendig
skivemateriell blir innkjøpt. Samt planlegge og lede dugnader i forbindelse med feltstevnene.
Banekomite
Ansvar for lagets anlegg.(vedlikehold drift osv.)
Består av fire medlemmer valgt av årsmøtet.
Skal legge en plan for dugnadsarbeid og vedlikehold som må utføres i løpet av det kommende året.
Innvesteringer over 5000kr skal behandles og godkjennes av styret. Leder for banekomiteen står for
løpende kontakt mellom utvalget og styret. Planen skal være styret i hende innen utgangen av mars
måned, slik at det kan innkalles til dugnader av sekretæren.
Prosjektgruppe – «Innendørsbane»
Klubben stiller med nødvendig mannskap for å gjennomføre Prosjektet «Innendørsbane». .
Nødvendige ressurser blir trukket inn i prosjektet ved behov. Toralf Pedersen er valgt som
Prosjektleder av ekstraodinært årsmøte i 2020 .

Medlemmer
Medlemskap i Stjørdal Pistolklubb er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og
ha betalt kontingent.
Medlemskap i Stjørdal Pistolklubb kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon.
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes
kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt
to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side
Innmelding til klubben skjer via min idrett.
Medlemskontingent blir sendt ut fra Klubbadmin og det er klubben’s kasserer som er ansvarlig.
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Æresmedlemmer:
Nominasjoner blir vurdert av styret i hvert enkelt tilfelle, men det skal legges vekt på at den nominerte
har lagt ned en stor innsats for klubben.
Fire æresmedlemmer: Olaf Kolbjørnsen, Odd Røst, Magnar Kristiansen og Bjørn Ligaard

Aktivitet
Stjørdal Pistolklubb skal ha terminfestede treninger per uke. Disse dagene er alle velkomne inn for å
skyte. Det skal bestrebes å skyte et program i starten av treningen. Styret har myndighet til å
bestemme typer program som skal skytes og endre klokkeslettet for avvikling av programskytingen
fortløpende gjennom året.
Vi har feriestengt i juli, samt i julehøytiden og påskehøytiden.
Stjørdal Pistolklubb skal jobbe for å øke antallet startende på banestevner til minimum 10, og
feltstevner til minimum 20.
Vi skal satse særlig på ungdom som vil utvikle seg som skyttere.

Anlegg
Skatval: 25 meter bane med 25 standplasser. Godkjent for kal .22 opp til kal .45. IKKE
magnumladninger eller tilsvarende. Banen eies av Stjørdal Pistolklubb. Byggearbeidet med ny bane vil
starte opp rett etter påske 2021
Sætnan: Feltbanen. 10 hold med 5 standplasser. Grunneier: Jon Ola Sætnan. Forfall 1.mars
Stjørdal jeger og fiskeforening: Vi leier bane av de for å drive rekruttskyting.

Inventarliste
6 stk luftvåpen
11 stk klubbvåpen i kal .22LR
1 stk 9mm parabellum
To dykkerflasker, sist trykktestet og godkjent i april 2018. 5 års gyldighet

Arrangement
Stjørdal Pistolklubb arrangerer feltstevner og banestevner. Terminlisten blir satt i samarbeid mellom
stevnekomiteen og styret i løpet av sommeren. Vi arrangerer også dugnader, hvor minimum 2 er
avsatt til forberedelse til og arrangering av vårfelten vi arrangerer hvert år, og minimum 2 dugnader til
å sette i stand banen på Skatval for sesongen.
Dugnader utover dette vil bli satt etter behov, men dreier seg i hovedsak om vedlikehold av
klubbanlegg og arrangering av stevner.

Rolf Beckmanns minnepokal
Rolf Beckmanns minnepokal utdeles hvert år på årsmøtet til Stjørdal Pistolklubb. Pokalen går til et
medlem som representerer Stjørdal Pistolklubb, som gjennom året har oppnådd høyeste poengsum
på NAIS-Programmet, fin- eller grov. Stevnet skal være arrangert av klubben. Pokalen må vinnes tre3 ganger for å få pokalen til odel og eie.

1.
2.
3.
4.

Vinner 2017: Åge Lier,
Vinner 2018: Åge Lier,
Vinner 2019: Ger Sverre Gjendem,
Vinner 2020: Åge Lier,

NAIS-fin 11.05.2017, 287p
NAIS-fin 28.08.2018, 286p
NAIS-fin 07.05.2019, 283p
NAIS-fin 07.05.2019, 285p
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Toralf Pedersens vandrepokal i VM grovpistol
1. Pokalen settes opp på første stevne i VM grovpistol (presisjon og duell) hvert år, og første
gang i 2022 på den nye banen på Skatval.
2. Følgende respitt ut fra klasseføring gjelde:
Klasse A:
0 poeng
Klasse B:
10 poeng
Klasse C:
20 poeng
Klasse D:
30 poeng
3. Ved lik poengsum benyttes gjeldende rangeringsregler.
4. Pokalen vinnes til odel og eie av den første som får 3 napp i pokalen.
5. Navn på vinneren, klubb og resultat, graveres og bekostes av Stjørdal PK
6. Pokalen oppbevares av Stjørdal PK til den har fått en vinner/eier
Stjørdal 10.desember 2021
Hilsen Sportslig komite: Bjørn Jakobsen, Geir Sverre Gjendem, Roar Hembre, Bjørn Martin Bruun, Lill
Tonje B. Korsvik

1. Vinner 2022: Stian Andersen, Trondeim Sportsskyttere. 556p + 10= 566p

Informasjon
Idrettslaget informerer medlemmene via:

•
•

Nettsiden som har adresse: https://www.stjordalpk.no/
Facebooksiden som har adresse:
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Økonomi
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Styret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi
Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet.
Alle innkjøp skal godkjennes av styret.
Alle betalte faktura skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og styreleder.
Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene.
Klubben disponerer 2 COOP-betalingskort, 1 Europris Bedriftskort,

Regnskap
Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette penger som tilhører
klubben medlemmer inn på personlige kontoer.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. idrettslagets lov.§16 pkt 11. (Fastsette
medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.)
Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlemskap regnes som en
rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp.
Klubb
Barn og ungdom tom 20 år
Hovedmedlem
Pensjonist etter fylte 67år
Familiemedlem
Sidemedlem
Aktivt æresmedlem

200,840,490,290,650,-310,-

Krets
0,60,60,60,0,60,-

Forbund
0,300,300,300,0,300,-

Kontingent
200,1200,850,650,650,50,-

Innkrevningsrutiner:
Faktura sendes ut innen utgangen av mars måned. Faktura sendes ut fra "Klubbadmin"
Første purring 10 dager etter forfall.
Pr 31.12 kan medlemmer som ikke har betalt strykes.

Treningsavgift
Årskort kr 500,Trening for medlemmer pr gang kr 40,Trening for ikke medlem pr gang kr 50,-

Startkontingent
Kr. 50,-for stevner uten premiering
Kr 100,- for stevner med premiering

Reklame/sponsoravtaler
Alle sponsor avtaler skal godkjennes av styret, en gruppe/komite kan ikke inngå egne avtaler uten
godkjennelse fra styret.

Utleie
Skriftlig kontrakt utarbeides ved utleie av bane.
2020 har klubben avtale om utleie til NROF. Se leieavtale
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Kiosk
Kiosken er åpen under stevner eller andre arrangementer.
Dokumentasjon av kontantsalg sammenholdt med daglig opptelling av kassabeholdning skal dateres
og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kassabeholdningen. Eventuelle differanser skal
forklares.
Dokumentasjonen av kontantsalget må vise ut- og innleverte kontanter. Oppgjørene skal telles
og signeres av to personer.

Økonomisk utroskap/varslingsplikt
Stjørdal Pistolklubb har et stort ansvar i å forvalte klubbens penger på en forsvarlig måte. Ved
mistanke om økonomisk utroskap plikter styret å foreta nødvendige grep i henhold til idrettens og
samfunnets lover og retningslinjer. Hvis noen av klubbens medlemmer eller styrende organer har
mistanke om økonomisk utroskap plikter de å varsle om dette til klubbens styre.

Klubbdrakter/profilering
Logo
Klubbens logo har fargene hvit, rød og gull. Se bildet for design
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Regler for Stjørdal Pistolklubb
Retningslinjer for foreldre/foresatt
Her er et forslag til regler dere må lage reglene ut fra forholdene i deres klubb.
•

Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Stjørdal Pistolklubb, men er du
med følger du våre regler
Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel
Lær barna å tåle både medgang og motgang
Motiver barna til å være positive på trening
Vis god sportsånd og respekt for andre.
Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om
Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

•
•
•
•
•
•
•
•

Retningslinjer for utøvere
Her kan dere legge inn regler for utøverne, hvordan de skal oppføre seg på trening og når de er ute og
representere klubben.
Forslag.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gode holdninger
Respektere hverandre
Lojalitet mot klubb og trenere
Hjelpe hverandre
Følge klubbens regler
Stille opp for hverandre
Ærlig overfor trener og andre utøvere.
Godt samhold
Stå sammen
Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til.
Vise engasjement
Gode arbeidsholdninger.
Stolthet av sin egen innsats.
Objektivt ansvar for miljø og trivsel.
MOBBING ER IKKE AKSEPTERT

Retningslinjer for trenere
Det er viktig å ha regler på hvordan trenere skal oppføre seg overfor utøver, foreldre og omgivelsene.
Her kommer noen forslag.
SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
Positive erfaringer med trening og konkurranse
Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger
Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
Vær et godt forbilde
Møt presis og godt forberedt til hver trening
Som trener er du veileder, inspirator og motivator
Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine
Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen
Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
Vis god sportsånd og respekt for andre
Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter
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INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV:
•
En målrettet plan
•
Progresjon i opplevelser og ferdigheter
•
Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser
•
Effektiv organisering
•
Saklig og presis informasjon
•
Kreative løsninger
•
Fleksibilitet ved problemløsning
Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon

Mobbing
Mobbing har blitt ett problem i det norske samfunn både gjennom SMS, e-post og andre nettsamfunn.
Dette er noe idretten ikke aksepterer.
Stjørdal Pistolklubb vil ikke under noen omstendigheter akseptere at det forkommer mobbing i
forbindelse med aktiviteter i klubbens regi. Dette gjelder både mobbing blant voksne og barn.
Ved mistanke, eller tilbakemeldinger om mobbing vil klubben innkalle berørte parter (inklusive foreldre
hvis det gjelder barn) for samtale for om mulig løse saken der og da. Hvis saken ikke kan løses av
klubbens egne organer vil ekstern bistand innhentes.
I alvorlige tilfeller vil klubben kunne ekskludere fra deltakelse på klubbens aktiviteter for en kortere
eller lengre periode.

Seksuell trakassering
Idretten tiltrekker seg dessverre personer som ikke kommer til oss pga idretten vi utfører, men for å
finne lette offer for sine egne laster. En bør ha regler for dette i klubben på hvordan er skal håndtere
dette. Siden under er retningslinjer som kan være til hjelp.

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten
(Vedtatt av Idrettsstyret i september 2010)
Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier.
Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell
orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og
å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets.
Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og
voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel
oppførsel.
Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den
oppmerksomheten rammer.

Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke
ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:
1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling
som kan oppleves som krenkende.
2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
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3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en
negativ måte.
5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med
foresatte eller idrettsledelsen.
7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares
åpent i miljøet.
9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.

Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har
hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.
For mer informasjon om bakgrunn, fakta, forebygging og oppfølging vises det til informasjon
om temaet seksuell trakassering og seksuelle overgrep i idretten på www.idrett.no

Alkohol
Her er idrettsforbundet sin holdning til alkohol denne kan dere benytte eller lage egen for idrettslaget

IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL
Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54
1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot
bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-2 g)
2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt
idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte
alkohol i samvær med utøvere i denne alder.
3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på
prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.
4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes
alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale
skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-2 g)
5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del
av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges
å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht
gjeldende lovverk. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag.
Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også
internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement
i Norge.
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Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens § 9-2. All reklame for
alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50
volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid
forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk.
Dette stiller særskilte krav til lettølreklame.

Politiattest
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige
menes barn og unge under 18 år.
Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.
Hvem skal vi ha attest fra. Trenere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer som ledere. De som
ofte kjører andre sine barn. Det er bedre å ha for mange attester en for lite.

Hva skal idrettslaget gjøre?
• Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver
for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige
eller mennesker med utviklingshemming.
•

Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest
i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant.

•

Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn
og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå.

•

Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen.

•

Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha
politiattest.

•

Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må
undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til
den enkelte søker.

•

Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte.

•

Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd
politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes
av søkeren.

•

Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser
politiattest eller som har anmerkninger på attesten.

•

Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på
telefon 800 30 630 eller på e-post til politiattest@idrettsforbundet.no.

Årlige faste oppgaver
Se årshjul neste side
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ÅRSMØTE:
Fastsette dato for årsmøte.
Valgkomiteen starter sitt arbeid

B
B
A
B

- Innkalle innen (3.mars)
- Skrive beretning

- Ferdigstille regnskap m/revisorberetning
- lage handlingsplan
- Offentliggjøre sakspapirer inkl.
valgkomiteens innstilling (18.mars)
Årsmøte (25.03.21 kl 19.00)
STYREMØTER:
Møteplan (1. torsdag hver mnd)
Innkalle til styremøter (man før møte)
Ferdigstille protokoll (under møtet)
Fellesmøte gammelt og nytt styre - klubbens
styrearbeid i praksis (kurs OIK)
Første styremøte etter årsmøte
ARBEIDSOPPGAVER:
Brønnøysundregisteret
Prokura banken
Underslagsforsikring
Søknad treningstid/arrangementer(15.okt)
Samordnet søknad og registrering(30.apr)
Søknad lokale aktivitetsmidler (LAM)
Søknadsfrist momskompensasjon(15.Aug)
Spillemidler utstyr (15.nov)
Sende ut medlemskontingent
Sende ut treningsavgift
Motta politiattest fra alle trenere før
oppstart av trening
Rapportering av pengegaver til klubben
STEVNER 2021:
Se terminliste Sætnan

A
B
A
B
A
B

U

A
A

U

B

Desember

November

Oktober

August

September

Juli

Juni

Mai

April

Mars

Februar

Januar

Valgkomite

Medlemmer/Foreldre

X

U
U

I

X
X
X

U

B

B

A

A
A
A
A

Revisorer

U

U

A
A
A

B

Sekretær

X
A

A

- Utarbeide budsjett

Trenerkoordinator

A= ansvarlig B= beslutter U= utfører I=
informeres Arbeidsområder

Økonomiansvarlig

Nestleder

Styreleder

Styret
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U

X
X

U

U
A

X
A

A

I

X
X

X

X X

X X

X

X X

X

X

U
U

X

AU
AU
AU
A

U

X

U

X

U

X
U
U
AU
AU

X
X
I
I

X

A
AU

X
X

X

AKTIVITETER:
Dugnader Sætnan, se terminliste

X

Dugnader Skatval,innkalling ved behov

X

Sikkerhetskurs 11.-13. juni og 17-19. sept

X

Åpen dag (19. september) Utgår

X

Magnars Lørdagsspesial på Sætnan

X

X
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Kalender for år 2022

Klubbhåndbok for Stjørdal Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2022

21

LOV FOR NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE
KOMITÉ
Per 010122

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov
Side 1

Innholdsfortegnelse
Kapittel 1: Innledende bestemmelser .............................................................................................................3
Kapittel 2: Felles bestemmelser for hele organisasjonen ..............................................................................4
Kapittel 3: Idrettstinget ..................................................................................................................................11
Kapittel 4: Idrettsstyret mv. ..........................................................................................................................14
Kapittel 5: Idrettskretser ...............................................................................................................................16
Kapittel 6: Særforbund..................................................................................................................................18
Kapittel 7: Særkretser/regioner ....................................................................................................................19
Kapittel 8: Idrettsråd .....................................................................................................................................19
Kapittel 9: Bedriftsidrett (opphevet) ............................................................................................................20
Kapittel 10: Idrettslag ....................................................................................................................................20
Kapittel 11: Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter særforbundets regelverk og
straffebestemmelser .......................................................................................................................................23
Kapittel 12: Antidopingbestemmelser ..........................................................................................................30
Kapittel 13: Avtaler og samarbeid mellom idrettens organisasjonsledd og næringslivet .......................31
Kapittel 14: Idrettens markeds- og rettighetsbestemmelser ......................................................................32

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov
Side 2

Kapittel 1: Innledende bestemmelser
§ 1-1. Organisasjon og virkeområde
(1) Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er en fellesorganisasjon for idretten i
Norge.
(2) NIFs ting er norsk idretts høyeste myndighet. NIF er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig
organisasjon. I spørsmål som angår Norges forberedelse til og deltakelse i De olympiske leker gjelder Den
internasjonale olympiske komités (IOC) charter. I spørsmål som angår Norges forberedelse til og deltakelse i
De paralympiske leker gjelder Den internasjonale paralympiske komités (IPC) regelverk.
(3) Under NIF hører følgende organisasjonsledd: Særforbund, idrettskretser, særkretser/regioner, idrettsråd
og idrettslag. Idrettslag og særforbund er NIFs medlemmer.
(4) Denne lov gjelder for alle organisasjonsledd og all aktivitet organisert under NIF.
§ 1-2. Formål
(1) NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å
bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Med idrett menes aktivitet som oppfyller
følgende vilkår:
a) det er fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller mosjonskarakter,
b) aktiviteten er som konkurranseaktivitet målbar etter godkjent regelverk,
c) aktiviteten tilfredsstiller de etiske normer idretten i Norge bygger sin aktivitet på.
(2) Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som
folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.
(3) Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
§ 1-3. Oppgaver
NIFs formål søkes nådd gjennom samarbeid med medlemmer i idrettslag, med organisasjonsledd og med
offentlige myndigheter, næringslivet og organisasjoner utenfor idretten, innenfor de rammer som gjelder for
idretten nasjonalt og i IOCs charter og IPCs regelverk.
§ 1-4. Selvdømme
Tvister med tilknytning til NIF og underliggende organisasjonsledd skal så langt det er mulig med endelig
virkning løses innen organisasjonens styrende og dømmende organer.
§ 1-5. Endring i NIFs lov
(1) Endringer i NIFs lov vedtas på ordinært eller ekstraordinært ting. Lovendringer skal være oppført på
saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endring av § 1-8 krever 3/4 flertall av de avgitte
stemmer. Endringer i NIFs lov trer i kraft fra det tidspunkt som er angitt i vedtaket. Dersom tinget ikke har
vedtatt et ikrafttredelsestidspunkt, trer lovendringen i kraft 1. januar året etter Idrettstinget, med mindre
Idrettsstyret beslutter at den skal tre i kraft tidligere.
(2) Et enstemmig idrettsstyre kan, når særlige hensyn tilsier det, vedta midlertidige lovendringer som gjelder
til neste idrettsting. Lovendringsforslaget skal behandles av NIFs lovutvalg. Lovendringene trer i kraft straks
dersom vedtaket ikke angir noe annet. Idrettsstyret kan bare foreta midlertidige lovendringer i NIFs lov
kapittel 11, 12, 13 og 14 og regelverk gitt med hjemmel i disse kapitlene.
(3) Idrettsstyret kan vedta endringer i NIFs lov og regler gitt av Idrettstinget dersom endringen ikke har
materiell betydning. Forslag om endring skal først behandles av NIFs lovutvalg.
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(4) Ved endring av bestemmelser i NIFs lov som tidligere er godkjent av IOC og IPC, skal loven oversendes IOC
og IPC med anmodning om godkjenning.
§ 1-6. Kontingent
(1) NIF og idrettskretser kan ikke kreve kontingent av idrettslagene. Særforbund, særkrets/region, idrettsråd
og idrettslag fastsetter selv sin kontingent. Kontingenten vedtas av årsmøtet/tinget.
(2) Idrettstinget kan fatte vedtak om omfang av kontingenter og avgifter, herunder vedta minstesatser.
§ 1-7. Regnskapsår
Regnskapsåret for NIF og NIFs organisasjonsledd er kalenderåret.
§ 1-8. Oppløsning av NIF
Forslag om oppløsning av NIF kan bare behandles på ordinært Idrettsting etter å ha vært ført opp på saklisten.
Blir forslaget vedtatt med minst 3/4 flertall, innkalles til ekstraordinært Idrettsting som avvikles 3 til 6
måneder senere. Blir vedtaket stadfestet av det ekstraordinære Idrettsting med minst 3/4 flertall, er NIF
besluttet oppløst. Dette Idrettsting beslutter samtidig disponeringen av NIFs midler. Midlene må bare brukes
til idrettslige formål og bruken må godkjennes av departementet.

Kapittel 2: Felles bestemmelser for hele organisasjonen
I. Virkeområde - overordnet myndighet - lover
§ 2-1. Virkeområde
Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for hele organisasjonen, og gjelder uavhengig av om bestemmelsene
er tatt inn i det enkelte organisasjonsledds eget regelverk.
§ 2-2. Organisasjonsleddenes lover, lovnormer og lovendringer
(1) Organisasjonsledd i NIF skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et
regelverk som er i samsvar med dette. Organisasjonsleddene plikter å bruke lovnorm fastsatt av Idrettsstyret.
(2) Ved endringer i NIFs regelverk, plikter styret i organisasjonsleddet å gjøre eventuelle nødvendige endringer
i eget regelverk. Endringer skal gjøres kjent i organisasjonen så snart de er vedtatt av styret.

(3) Endringer i et organisasjonsledds egen lov kan bare foretas på årsmøte/ting etter å ha vært oppført på
saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Endringene trer i kraft straks, med mindre
årsmøtet/tinget vedtar noe annet.
(4) Dersom årsmøte/ting vedtar lovendringer, sendes protokollen til følgende:
• Idrettskretser og særforbund, til Idrettsstyret.
• Særkretser/regioner, til særforbundet.
• Idrettsråd og idrettslag, til idrettskretsen.
(5) Ved eventuell motstrid mellom et organisasjonsledds regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran.
Idrettsstyret, særforbund og idrettskretser kan, som overordnede organisasjonsledd, pålegge nødvendig
endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.
§ 2-3. NIF og NIFs organisasjonsledd som overordnet myndighet
(1) Overordnet organisasjonsledd kan kreve alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter fra underordnet
organisasjonsledd, og foreta de undersøkelser som det overordnede organisasjonsleddet anser nødvendig.
Tilsvarende gjelder opplysninger, redegjørelser og dokumentasjon vedrørende aksjeselskaper heleid av et
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organisasjonsledd. Styret i et organisasjonsledd plikter uoppfordret å sende kopi av mottatte revisorbrev til
organisasjonsleddets kontrollutvalg og til følgende:
•
•
•

Idrettskretser og særforbund, til Idrettsstyret
Særkretser/regioner, til særforbundet
Idrettsråd og idrettslag, til idrettskretsen

(2) Overordnet organisasjonsledd kan, når det foreligger særlige grunner, innkalle til ekstraordinære
årsmøter/ting og møter i underordnet organisasjonsledd.
(3) Overordnet organisasjonsledd kan, når det foreligger særlige grunner, overta administrasjonen av
underordnet organisasjonsledd og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv.
(4) Hvis et organisasjonsledd ikke er i stand til å betjene sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de
forfaller, skal dette organisasjonsledd umiddelbart meddele situasjonen til overordnet organisasjonsledd.

II. Tillitsvalgte
§ 2-4. Kjønnsfordeling
(1) NIF og NIFs organisasjonsledd skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer,
komiteer mv. og representasjon til årsmøter/ting. Ved valg/oppnevning og ved representasjon, skal begge
kjønn være representert. Ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal det velges/oppnevnes minst 40%
fra hvert kjønn, mens det for idrettslag er tilstrekkelig med 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 styrer, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen 1
måned etter årsmøtet/ tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der nytt valg foretas.
Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt.
(3) Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal antallet
representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller bestemmelsen. Årsmøtet/tinget
kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom det foreligger uforutsette forhold utenfor
organisasjonsleddets kontroll.
(4) Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt
årsmøte/ting, jf. § 2-3, eller foreta ny oppnevning.
(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et
valg/oppnevning.
§ 2-5. Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som
representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret,
vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.
Særforbund kan ha ytterligere valgbarhetskrav i egen lov etter godkjenning fra Idrettsstyret.
(2) Et medlem som er arbeidstaker i et idrettslag, jf. § 2-6 har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte.
(3) En person kan ikke samtidig innen et organisasjonsledd inneha mer enn ett av følgende verv: medlem av
styre, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, sanksjonsutvalg, domsutvalg, appellutvalg. Person med
slikt verv kan ikke møte på organisasjonsleddets årsmøte/ting som representant for et annet
organisasjonsledd.
(4) En person kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder
andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiviteten, eller tilgang på
informasjon som kan benyttes til et av idrettslagenes fordel.
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(5) Forslagsrett på årsmøte/ting:
a)

Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

b)

Styret i et organisasjonsledd har forslagsrett til og på eget årsmøte/ting.

c)

Et representasjonsberettiget organisasjonsledd 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 årsmøte/ting i saker som ligger innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant har forslagsrett på årsmøtet/tinget
innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(6) Talerett på årsmøte/ting:
a)

Revisor har talerett på årsmøte/ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde

b)

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøte/ting i underordnet
organisasjonsledd.

c)

NIFs generalsekretær, organisasjonssjefer i idrettskretsene og generalsekretærer i særforbund.

(7) Både styret og valgkomiteen i særforbund og idrettskretser skal ha minst ett medlem som pr. 31.
desember det år valget avholdes er under fylte 26 år.
§ 2-6. Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker
(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
a) utfører lønnet arbeid for et organisasjonsledd tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra et organisasjonsledd i løpet av et kalenderår.
(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i organisasjonsleddet
eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et lag i en idrettslagsallianse er ikke valgbar til verv i
øvrige lag i samme idrettslagsallianse. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse plikter å fratre tillitsvervet ved
tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.
(3) En arbeidstaker i et organisasjonsledd 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.
(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at et organisasjonsledd gir de ansatte rett til å utpeke
ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.
(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.
(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et
valg/oppnevning.
§ 2-7. Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til organisasjonsledd
(1) En person som har en økonomisk særinteresse i driften av organisasjonsleddet som overstiger 1G i løpet av
kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd.
Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har
slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt
av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel,
plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. En person som er valgt
i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.
(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 eller i det organisasjonsledd
representasjonen skjer.
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(3) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et
valg/oppnevning.
§ 2-8. Inhabilitet
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i et organisasjonsledd 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 samme
organisasjonsledd.
(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 overordnede til avgjørelse.
(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøter i idrettslag.
§ 2-9. Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1) Styrer, komiteer og utvalg i organisasjonsledd er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede.
Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin
tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer
med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for organisasjonsleddets
medlemmer/tilsluttede organisasjonsledd, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.
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§ 2-10. 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
§ 2-11. Regnskaps- og revisjonsplikt mv.
(1) Organisasjonsledd er regnskaps- og revisjonspliktige, og skal utarbeide et årsregnskap som fastsettes
senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Idrettsstyret kan sette en tidligere frist for de enkelte
organisasjonsleddene. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom
organisasjonsleddet har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.
(2) Organisasjonsledd skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. NIF,
særforbund, idrettskretser, og andre organisasjonsledd med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller
mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet
til dette etter alminnelig lovgivning. For øvrige organisasjonsledd som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig
lovgivning, gjelder uansett følgende:
a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele
organisasjonsleddets aktivitet. Dersom organisasjonsleddet er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de
enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.
b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og organisasjonsleddets art
og omfang tilsier.
d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg
måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
(3) Bankkonti skal være knyttet til organisasjonsleddet, og skal disponeres av minimum to personer i
fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.
(4) Organisasjonsledd skal ha underslagsforsikring.
§ 2-12. Kontrollutvalg
(1) Alle organisasjonsledd skal velge et kontrollutvalg med leder og minst ett medlem.
(2) Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter organisasjonsleddets
lov.
(3) Kontrollutvalget avgir beretning til årsmøtet/tinget. Beretningen skal inneholde en beskrivelse av
kontrollutvalgets arbeid i årsmøte-/tingperioden, samt utvalgets konklusjon på om styret har utført de
oppgaver det er tillagt etter loven, jf. (2).
(4) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser
nødvendig for å utføre sine oppgaver.
(5) Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og kan avgi en
uttalelse til forslagene dersom utvalget finner det nødvendig.
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(6) Kontrollutvalg i organisasjonsledd som ikke har engasjert revisor, skal foreta regnskapsrevisjon.
(7) Organisasjonsledd kan på eget årsmøte/ting vedta instruks for kontrollutvalget, gi utvalget ytterligere
oppgaver, og presisere dets oppgaver, forutsatt at dette ikke reduserer utvalgets ansvar og rettigheter etter
denne bestemmelse, eller på annen måte er uforenlig med utvalgets oppgaver.
(8) Idrettsstyret kan gi nærmere bestemmelser om kontrollutvalg i NIFs organisasjonsledd.
§ 2-13. Budsjett
(1) På årsmøte/ting skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.
Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.
(2) Særforbund og idrettskretser skal på tinget fastsette et langtidsbudsjett for det lengste av tingperioden og
to år. Styret fastsetter årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og gjør disse tilgjengelige for
organisasjonen.
(3) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv
egenkapital.
§ 2-14. Utlån og garanti
Organisasjonsledd 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. Organisasjonsledd kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra organisasjonsledd
og beslutning fra Idrettsstyret.

IV. Årsmøte og ting
§ 2-15. Årsmøter/ting
(1) Årsmøte/ting er organisasjonsleddets høyeste myndighet. Mellom årsmøtene/tingene er styret høyeste
myndighet.
(2) Årsmøter/ting kan avholdes fysisk, digitalt eller en kombinasjon, der medlemmene/representantene selv
velger deltakelsesform. Idrettsstyret kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av årsmøter/ting.
§ 2-16. Innkalling til årsmøte/ting
(1) Årsmøte/ting innkalles med følgende minimumsfrister:
NIF:
5 måneder
Idrettskretser:
3 måneder
Særforbund:
2 måneder
Øvrige organisasjonsledd:
1 måned
(2) Forslag til årsmøte/ting skal sendes inn senest innen følgende minimumsfrister:
NIF:
4 måneder
Idrettskretser:
2 måneder
Særforbund:
1 måned
Øvrige organisasjonsledd:
2 uker
(3) Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøte/ting må være gjort
tilgjengelig innen følgende minimumsfrister:
NIF og idrettskretser:
1 måned
Særforbund:
2 uker
Øvrige organisasjonsledd:
1 uke
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(4) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet/tinget hhv. under godkjenning av innkalling og
godkjenning av saklisten, om årsmøtet/tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
(5) Innkalling skal skje direkte overfor de representasjonsberettigede. Idrettslag kan innkalle på annen
forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside.
(6) Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på organisasjonsleddets internettside
eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige innen fristen i
tredje ledd.
§ 2-17. Vedtaksførhet for årsmøte/ting - Behandling av saker
(1) Et årsmøte/ting er vedtaksført med det antall godkjente medlemmer/representanter som møter.
(2) Årsmøte i idrettslag er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst
tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det
innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(3) På årsmøte/ting kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på
den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte
stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.
§ 2-18. Valgkomité
Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til
alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøte/ting. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv,
plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller
at vedkommende ikke er aktuell for vervet
§ 2-19. Ekstraordinært årsmøte/ting
(1) Ekstraordinært årsmøte/ting innkalles av organisasjonsleddets styre etter:
a) vedtak av organisasjonsleddets styre eller årsmøte/ting,
b) vedtak av styre/årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd,
c) i tillegg;
For særforbund og idrettskretser:

Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste ting representerte
1/4 av de stemmeberettigede representanter.

For særkrets/ regioner og idrettsråd:

Skriftlig krav fra 1/4 av idrettslagene i
særkretsen/regionen/idrettsrådet.

For idrettslag:

Skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede
medlemmer.

(2) Ekstraordinært årsmøte/ting innkalles med minst 2 ukers frist.
(3) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på
forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.
(4) Ekstraordinært årsmøte/ting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene
om innkalling av årsmøtet/tinget.
(5) For øvrig gjelder bestemmelsene i §§ 2-16 (4), (5), 2-17 (1) og (2) tilsvarende.
§ 2-20. Dirigent/sekretær
Ting og årsmøte ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt sekretær behøver å være medlem eller
valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og sekretærer.
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§ 2-21. Stemmegivningen
(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, og ingen kan stemme på vegne av
andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke
stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det
antall som skal velges, 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 varamedlem. 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.
§ 2-22. Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til
organisasjonsleddets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet/tinget.

Kapittel 3: Idrettstinget
§ 3-1. Norsk idretts høyeste myndighet
Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet og holdes hvert annet år innen utgangen av juni.
§ 3-2. Representasjon
(1) På Idrettstinget møter med stemmerett:
a) Idrettsstyret
b) 75 representanter fra idrettskretsene fordelt etter rekkefølgen basert på antall lag slik:
nr. 1-4 får 5 representanter,
nr. 5-14 får 4 representanter,
nr. 15-19 får 3 representanter,
c) 75 representanter fra særforbund, fordelt slik:
hvert særforbund: 1 representant,
forbund med minst 1200 lag: 3 tilleggsrepresentanter,
forbund med 600-1199 lag: 2 tilleggsrepresentanter.
De resterende særforbundsrepresentanter fordeles på andre forbund i forhold til antall lag (så langt
representanttallet rekker).
Representasjon etter bokstavene b) og c) foran beregnes av Idrettsstyret etter det antall lag som fremgår
av rapport innsendt pr. 1. januar året før Idrettstinget og meddeles organisasjonene samtidig med
innkallingen til Idrettstinget. Idrettsstyret fastsetter nærmere regler.
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Som representanter møter lederne i idrettskretser og særforbund. Ved lederens forfall, eller hvor denne
er medlem av Idrettsstyret, møter nestlederen, eventuelt annet medlem. De øvrige representantene må
være valgt på idrettskrets- eller særforbundsting, eventuelt oppnevnt av styret, dersom særforbunds-/
idrettskretstinget ikke har foretatt et valg.
d) 3 representanter for idrettsutøvere. En representant for olympiske idretter, en representant for
paralympiske idretter og en representant for ikke-olympiske eller ikke-paralympiske idretter.
Idrettsstyret fastsetter regler om oppnevning av utøverrepresentanter.
Videre møter uten stemmerett:
e) lovutvalgets medlemmer,
f) lederne i de faste utvalg,
g) kontrollutvalgets medlemmer,
h) valgkomiteens medlemmer,
i) NIFs generalsekretær,
j) NIFs revisor.
Ved lederens forfall møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen forhindret fra å møte, kan det velges
et annet medlem.
(2) Ved behandling av olympiske saker, herunder Norges forberedelse til eller deltakelse i De olympiske leker,
skal representanter for de særforbund som er tatt opp på det olympiske program, alltid utgjøre det
stemmeberettigede flertall.
(3) Representantenes reise- og diettutgifter betales av NIF etter satser godkjent av Idrettsstyret.
§ 3-3. Innkalling
(1) Innkalling til ordinært Idrettsting sendes ut av Idrettsstyret innen 5 måneder før tinget holdes.
(2) Forslag til Idrettstinget må være sendt Idrettsstyret innen 4 måneder før tinget holdes. Forslag kan endres,
trekkes eller slås sammen med andre innkomne forslag innen 10 uker før tinget.
(3) Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må av Idrettsstyret være sendt ut
eller tilgjengeliggjort senest innen 1 måned før Idrettstinget avholdes.
§ 3-4. Idrettstingets oppgaver
(1) Idrettstinget skal:
a) godkjenne de fremmøtte representantene,
b) velge dirigent(er),
c) velge protokollfører(e),
d) velge to representanter til å underskrive protokollen,
e) velge en redaksjonskomité på fem medlemmer for tinget,
f) godkjenne innkallingen,
g) godkjenne saklisten,
h) godkjenne forretningsorden,
i) behandle beretninger for NIF, herunder beretninger for tingvalgte organer,
j) behandle de avsluttede og reviderte regnskaper for NIF, herunder revisors beretning og kontrollutvalgets
beretning,
k) engasjere revisor til å revidere NIFs regnskaper,
l) behandle norsk deltakelse i De olympiske leker og De paralympiske leker,
m) behandle spørsmål som angår norsk søknad om arrangement av De olympiske leker og De paralympiske
leker,
n) behandle retningslinjer for søknad om spillemidler,
o) behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for NIF,
p) behandle særidrettenes organisasjonsmessige tilknytning til NIF, herunder status som særforbund,
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q) behandle endringer i NIFs lov, og annet regelverk vedtatt av Idrettstinget,
r) behandle forslag og saker,
s) behandle langtidsbudsjett og langtidsplan,
t) velge Idrettsstyret bestående av:
- president,
- 1. og 2. visepresident,
- 8 styremedlemmer.
Idrettsstyrets sammensetning bør gjenspeile mangfoldet i organisasjonen.
Idrettsstyret velges for fire år med overlappende valgperioder, slik at president, 1. visepresident, og fire
styremedlemmer velges på samme ting. President, 1.visepresident og fire styremedlemmer velges første
gang for fire år. 2. visepresident og øvrige fire styremedlemmer velges for to år.
I presidentskapet skal begge kjønn være representert. Blant de 8 styremedlemmene skal begge kjønn være
tallmessig likt representert.
Minst to medlemmer av Idrettsstyret skal pr. 31. desember det år valget avholdes være under fylte 26 år. Et
flertall av Idrettsstyrets medlemmer skal representere de olympiske idretter. Presidenten og
visepresidentene velges enkeltvis. De øvrige styremedlemmene velges samlet.
u)

velge:
-

kontrollutvalg bestående av leder, 2 medlemmer med 2 varamedlemmer,

-

lovutvalg bestående av leder, nestleder og 3 medlemmer med 2 varamedlemmer,

-

domsutvalg bestående av leder, nestleder og minst 6 medlemmer. Leder og nestleder skal
være jurister og ha domstolserfaring. Et flertall av medlemmene skal være jurister,

-

appellutvalg bestående av leder, nestleder og minst 4 medlemmer. Leder og nestleder skal
være jurister og ha domstolserfaring. Et flertall av de øvrige medlemmer skal være jurister,

-

valgkomité med leder, nestleder, 8 medlemmer og 2 varamedlemmer. Minst ett medlem av
valgkomiteen skal pr. 31 desember det år valget avholdes være under fylte 26 år.
Valgkomiteen velges for 4 år, med overlappende valgperioder, slik at leder, 4 medlemmer og
1 varamedlem velges på samme ting. Første gang velges leder, 4 medlemmer og 1
varamedlem for 2 år, og nestleder, 4 medlemmer og 1 varamedlem velges for 4 år. Halvparten
av medlemmene som velges skal være innstilt etter forslag fra idrettskretser og halvparten
etter forslag fra særforbund,

-

kompensasjonskomité med leder og 2 medlemmer,

-

etisk råd med leder, nestleder og minst 3 medlemmer. Det etiske rådet velges for 4 år,

-

påtalenemnd med leder, nestleder og minst 3 medlemmer. Samtlige skal være jurister.

Leder og nestleder i utvalgene velges enkeltvis. De øvrige utvalgsmedlemmer og varamedlemmer velges
samlet. Ved valg av varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem og 2. varamedlem.
§ 3-5. Ekstraordinært idrettsting
(1) Ekstraordinært idrettsting innkalles av Idrettsstyret med minst en måneds varsel etter:
a) vedtak av Idrettstinget,
b) enstemmig vedtak av Idrettsstyret,
c) krav fra idrettskretser og/eller særforbund som representerte minst 40 stemmeberettigede representanter
på forrige ting,
d) krav fra minst 2/3 av særforbundene.
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(2) Ekstraordinært idrettsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling
av tinget.
§ 3-6. Ledermøte
(1) Hvert år mellom idrettstingene holdes ledermøter for Idrettsstyret og lederne for idrettskretsene og
særforbundene.
(2) Ved lederens forfall møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen forhindret fra å møte, kan det
velges et annet styremedlem.
(3) Ledermøtet innkalles av Idrettsstyret med 3 måneders varsel. Særforbund og idrettskretser kan komme
med forslag til saker. Sakliste utarbeides av Idrettsstyret og sendes ut 1 måned før møtet. Ved utarbeidelsen
av saklisten skal det særlig legges vekt på spørsmål om statusrapportering i henhold til Idrettstingets vedtatte
langtidsplan og langtidsbudsjett, eventuelle endringer i prioriteringer, regnskaps- og budsjettrapportering og
prinsipielle organisasjonsmessige saker.
(4) På ledermøtene behandles spørsmål som angår Norges forberedelse til og deltakelse i De olympiske leker
og De paralympiske leker.
(5) Representantenes reise- og diettutgifter betales av NIF etter satser fastsatt av Idrettsstyret.

Kapittel 4: Idrettsstyret mv.
§ 4-1. Idrettsstyrets myndighet
(1) Idrettsstyret er NIFs høyeste myndighet mellom idrettstingene med de unntak som følger av § 6-2.
Idrettsstyret har det overordnede ansvar for allmenn idrettspolitikk og andre felles oppgaver nasjonalt og
internasjonalt.
(2) Idrettsstyret kan, i et særskilt delegasjonsreglement, vedta å delegere sin myndighet til NIFs
organisasjonsledd og NIFs generalsekretær. Forslag til delegasjonsreglement, og eventuelle endringer i
reglementet, sendes på høring til idrettskretser og særforbund.
§ 4-2. Sammensetning. Vedtaksførhet
(1) Idrettsstyret består av:
- president,
- 1. og 2. visepresident,
- 8 styremedlemmer,
- IOCs representant(er) i Norge,
- norske styremedlemmer i IPC nominert av NIF,
- en representant for de ansatte i NIF-linjen valgt av og blant de ansatte. Vedkommende har personlig
varamedlem,
- en representant for NIFs utøverkomité. Vedkommende har personlig varamedlem.
(2) Minst to medlemmer av Idrettsstyret skal pr. 31. desember det år valget avholdes være under fylte 26 år.
(3) Styret er vedtaksført når et flertall av medlemmene møter.
(4) Ved behandling av olympiske saker skal flertallet representere de olympiske idretter.
(5) Idrettsstyret eller den/de gir fullmakt, representerer og tegner for NIF.
§ 4-3. Innkalling
Presidenten innkaller til styremøter som skal holdes minst 4 ganger om året. Styremøter skal dessuten holdes
når minst fire av styrets medlemmer krever det.
§ 4-4. Idrettsstyrets oppgaver
Idrettsstyret skal blant annet:
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a) iverksette Idrettstingets vedtak,
b) besørge den alminnelige forvaltning,
c) vedta lovnormer. Lovnormene skal sendes til idrettskretsene og særforbundene på høring før endelig
vedtak i Idrettsstyret,
d) godkjenne samtlige organisasjonsledds lover,
e) fastsette idrettskretsenes grenser og godkjenne deres navn,
f) utarbeide beretning og legge frem revidert regnskap samt tilrettelegge alle saker for Idrettstinget,
g) behandle søknad om stats- og spillemidler,
h) vedta budsjett og fordele de midler som er til disposisjon,
i) føre kontroll med organisasjonsleddenes økonomi. Denne kontrollen utøves blant annet ved at
Idrettsstyret:
- utarbeider og vedtar bestemmelser og instrukser vedrørende regnskap og revisjon for alle
organisasjonsledd,
- hvor det er ønskelig, forlanger innsendt regnskaper, medlemsprotokoller mv. til gjennomgåelse,
j) forby internasjonal representasjon eller internasjonalt arrangement som vil være uheldig av hensyn til
landets og idrettens interesser,
k) oppnevne utvalg etter behov samt utarbeide instruks for disse,
l) påse at lover og bestemmelser overholdes,
m) etter innstilling fra de enkelte særforbund, ta ut deltakere og ledere til De olympiske leker og De
paralympiske leker.
§ 4-5. Generalsekretæren
(1) Generalsekretæren er leder for sekretariatet. Generalsekretæren er ansvarlig for alle administrative
funksjoner innen NIF og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av Idrettsstyret. For øvrig
arbeider generalsekretæren etter instruks utarbeidet av Idrettsstyret.
(2) Generalsekretæren møter med talerett på Idrettstinget, og tale- og forslagsrett på ledermøtet, i
Idrettsstyret og i alle komiteer og utvalg.
§ 4-6. Utvalg og komiteer
(1) Idrettsstyret kan utarbeide instruks og retningslinjer for komiteer og utvalg oppnevnt av Idrettsstyret.
(2) Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som Idrettsstyret
forelegger. Lovutvalget kan også selv fremkomme med forslag.
(3) Kontrollutvalget skal utføre sitt arbeid i henhold til bestemmelsene i § 2-12 og avgir sin beretning til
Idrettstinget. Utvalget arbeider i henhold til instruks vedtatt av Idrettstinget.
(4) NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg arbeider i henhold til bestemmelsene i kapitlene 11 og 12 og regler
med hjemmel i disse og er ikke underlagt Idrettstinget eller tingvalgte organers instruksjonsmyndighet.
(5) NIFs valgkomité skal avgi innstilling til Idrettstinget for alle verv som iht. NIFs lov § 3-4 (1) skal velges av
Idrettstinget, med unntak av verv til valgkomiteen. Valgkomiteen arbeider etter instruks vedtatt av
Idrettstinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med
mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for
vervet.
(6) NIFs kompensasjonskomité skal fastsette honorar for Idrettspresident og visepresidenter, samt
styrehonorar. Kompensasjonskomiteen arbeider etter instruks vedtatt av Idrettstinget.
(7) NIFs etiske råd skal utrede etiske problemstillinger som organisasjonsledd ønsker belyst. Rådet har også
som oppgave å forvalte NIFs etiske leveregler og gi råd til prioriteringer i organisasjonens etiske arbeid. Det
etiske rådet arbeider etter en instruks vedtatt av Idrettstinget.
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(8) NIFs påtalenemnd skal utføre sitt arbeid i henhold til § 11-12, og kan ikke instrueres av Idrettstinget eller
tingvalgte organer i påtalemessige spørsmål.

Kapittel 5: Idrettskretser
§ 5-1. Formål mv.
(1) Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område. Idrettskretstinget er
idrettskretsens høyeste myndighet, og avholdes året før og etter Idrettstinget. Tingperiodens lengde er 2 år.
(2) Idrettskretser opprettes og oppløses av NIF.
§ 5-2. Oppgaver
(1) Idrettskretsen skal arbeide med:
a) lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten,
b) idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og
kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår,
c) service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag for å styrke aktivitets-,
kompetanse- og anleggsutviklingen,
d) informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning.
(2) Idrettskretsen skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig idrettstilbud uavhengig av
særidrettens organisering.
(3) Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes idrettsråd i kommunene.
§ 5-3. Medlemmer
Alle idrettslag innen vedkommende område, som er opptatt i NIF, er medlemmer av idrettskretsen.
§ 5-4. Lover
Idrettskretsene skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret.
§ 5-5. Representasjon på idrettskretstinget
(1) På idrettskretstinget møter med stemmerett:
a) idrettskretsens styre
b) representanter iht. idrettskretsens lov, dog slik at idrettsråd skal være representert.
(2) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor
utvalgets/komiteens arbeidsområde:
a) lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret
fra å møte.
b) kontrollutvalgets medlemmer
c) valgkomiteens medlemmer
d) Revisor
(3) Organisasjonssjefen møter med talerett.
(4) Representasjon etter første ledd bokstav b) fordeles av idrettskretsens styre.
Idrettskretstinget fastsetter hvor mange som til sammen skal kunne møte og vedtar regler for hvordan
fordelingen skal skje. Fordelingen av representanter kunngjøres fra idrettskretsen ved innkalling til
idrettskretstinget. Representanter må være valgt på årsmøte/ ting eller oppnevnt av styret etter fullmakt og
meldt idrettskretsen senest én uke før tinget.
§ 5-6. Reiseutgifter
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Idrettskretsens styre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av
idrettskretsen. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.
§ 5-7. Innkalling
Idrettskretstinget innkalles av idrettskretsens styre med 3 måneders varsel. Forslag som ønskes behandlet, må
være sendt inn 2 måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag
må være sendt ut senest 1 måned før tinget.
§ 5-8. Ekstraordinært ting
(1) Ekstraordinært idrettskretsting innkalles av idrettskretsstyret med minst 2 ukers varsel etter:
a) vedtak av idrettsting,
b) vedtak av idrettskretsstyret,
c) krav fra de organisasjonsledd som på siste idrettskretsting representerte ¼ av de stemmeberettigede
representanter,
d) vedtak av Idrettsstyret eller Idrettstinget.
(2) Ekstraordinært idrettskretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene
om innkalling av tinget.
§ 5-9. Idrettskretstingets oppgaver
(1) Idrettskretstinget skal:
a) godkjenne de fremmøtte representantene,
b) godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden,
c) velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen,
d) behandle beretning og regnskap for idrettskretsen,
e) behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen,
f) behandle innkomne forslag og saker,
g) engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap,
h) behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for kretsen,
i) foreta følgende valg:
- leder og nestleder(e),
- ... styremedlemmer og ... varamedlemmer,
- kontrollutvalg på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer,
- representanter til Idrettstinget,
- valgkomité med leder, minst 2 medlemmer og minst 1 varamedlem for neste idrettskretsting.
(2) Leder og nestleder(e) velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet først og deretter
velges varamedlemmene samlet. Valg skjer etter bestemmelsene i § 2-21.
§ 5-10. Møter/fellesmøter
Idrettskretsen avholder møter med organisasjonsleddene etter behov og bestemmer selv
arrangementsformen.
§ 5-11. Idrettskretsens styre
(1) Idrettskretsen ledes og forpliktes av styret som er kretsens høyeste myndighet mellom tingene. Lederen
innkaller til styremøte.
(2) Styret skal:
a) iverksette idrettskretstingets og overordnede organisasjonsledds vedtak og bestemmelser,
b) vedta budsjett og fordele de midler som er til disposisjon,
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c) påse at idrettskretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er
fattet på ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at idrettskretsen har en
tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring,
d) arbeide med saker som er nevnt i § 5-2,
e) oppnevne utvalg/råd etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse,
f) oppta nye lag i NIF og godkjenne lagets navn, jf. § 10-1.
§ 5-12. Organisasjonssjefen
(1) Organisasjonssjefen er leder for sekretariatet. Organisasjonssjefen er ansvarlig for alle administrative
funksjoner innen idrettskretsen og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av
idrettskretsstyret.
(2) Organisasjonssjefen har talerett på idrettskretstinget, og tale- og forslagsrett på ledermøtet, i
idrettskretsstyret, arbeidsutvalg og i alle komiteer og utvalg.

Kapittel 6: Særforbund
§ 6-1. Medlemmer. Organisering
De enkelte idretter ledes av særforbund. Flere idretter kan gå sammen i et fleridrettsforbund. Et særforbund
består av idrettslag som er tatt opp i NIF og i særforbundet. Representasjon til særforbundsting bestemmes i
særforbundenes lov, dog slik at idrettslagene skal være representert.
§ 6-2. Oppgaver og kompetanse
(1) Særforbundet er den høyeste faglige myndighet på sin(e) idrett(er)s område. Med faglig myndighet menes
myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med følgende unntak:
a) spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idretter,
b) spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idretter,
c) økonomisk kontroll i henhold til § 4-4 i). Dette er ikke til hinder for at særforbundene selv iverksetter
kontrollrutiner,
d) internasjonal representasjon i henhold til § 4-4 j).
(2) Særforbundet skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at den imøtekommer de
krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.
(3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent av og underlagt kontroll av
særforbundet.
§ 6-3. Opptak av særforbund, nye idretter og navneendring
Opptak av særforbund skjer på Idrettstinget, jf. § 3-4 (1) p, etter kriterier fastsatt av Idrettstinget. Opptak av
nye idretter samt endring av særforbundets navn, må godkjennes av Idrettsstyret. Idrettsstyret avgjør om den
nye aktiviteten er forenlig med NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan særforbundet
fremme forslag om opptak av den nye idretten på Idrettstinget.
§ 6-4. Fleridrettsforbund
(1) Et fleridrettsforbund er et forbund som organiserer flere idretter, hvor en eller flere idretter er organisert
av ulike internasjonale forbund.
(2) Fleridrettsforbund skal følge lovnormen for særforbund. Det skal fremgå av forbundets lov at
fleridrettsforbundet er én juridisk enhet, herunder ett organisasjonsledd tilsluttet NIF. Fleridrettsforbundets
høyeste organ er forbundstinget og forbundsstyret er høyeste organ mellom forbundstingene.
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(3) De enkelte idretter som organiseres av fleridrettsforbundet kan organiseres med avdelinger/seksjoner.
Avdelingene/seksjonene er underlagt forbundstingets og forbundsstyrets instruksjonsmyndighet.
§ 6-5. Norges Bedriftsidrettsforbund - Organisasjon og medlemmer
(1) Bedriftsidretten ledes av Norges Bedriftsidrettsforbund som er en organisasjon tilsluttet NIF med status
som særforbund.
(2) I Norges Bedriftsidrettsforbund kan tas opp som medlemmer bedriftsidrettslag ved bedrifter, firmaer,
etater, yrkesgrupper, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger hvis idrett drives etter de til enhver tid
gjeldende retningslinjer og konkurranseregler for bedriftsidretten.
§ 6-6. Utmelding, oppløsning og andre disposisjoner av vesentlig betydning
(1) Særforbund som ønsker å melde seg ut av NIF, sender melding om dette direkte til Idrettsstyret og anses
utmeldt 3 måneder etter at Idrettsstyret har mottatt meldingen.
(2) Forslag om oppløsning av særforbund må først behandles på ordinært ting. Blir oppløsning vedtatt med
minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært ting som avholdes tidligst tre måneder senere. For at
oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
(3) Ved utmelding eller tap av medlemskap skal eiendeler opparbeidet som en direkte følge av særforbundets
medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning, eller annet opphør, tilfaller
særforbundets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.
(4) Vedtak om sammenslutning med andre særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette,
fattes med 2/3 flertall på tinget.
(5) Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter, eller betydelig omfang i forhold til
særforbundets størrelse eller virksomhet må vedtas på tinget. Slike disposisjoner må fattes med 2/3 flertall,
dersom 1/3 av de stemmeberettigede krever det.

Kapittel 7: Særkretser/regioner
§ 7-1. Opprettelse - Sammenslåing - Nedleggelse
(1) Særkretser/regioner opprettes, sammenslås og nedlegges av særforbundet.
(2) Særkretser/regioner kan opprettes av særforbundet når det er minst fem lag som utøver vedkommende
idrett. Særkretsens/regionens grenser fastsettes av særforbundet. Særforbundet kan også opprette egne
konkurranseområder.
(3) Med region menes sammenslåtte særkretser og særkretser som har et geografisk område som er større
enn et fylke.
§ 7-2. Oppgaver
Særkretsens/regionens formål er å arbeide for idrettens utvikling innen kretsen/regionen og å fremme
samarbeidet mellom lagene. Den skal bistå sitt forbund i alle spørsmål som gjelder idretten innen
kretsen/regionen.
§ 7-3. Lover
Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser/regioner basert på lovnorm for
særkretser/regioner utarbeidet av Idrettsstyret.

Kapittel 8: Idrettsråd
§ 8-1. Opprettelse og organisasjon
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Idrettsråd opprettes, sammenslås og oppløses av idrettskretsen, som også fastsetter idrettsrådets grenser.
Beslutningen fattes av idrettskretsens styrende organer ved flertallsavgjørelse. I alle kommuner med mer enn
tre idrettslag skal idrettslagene være tilsluttet et idrettsråd.
§ 8-2. Oppgaver
(1) Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena
for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og
idrettskretsen. Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på
kommunalt og interkommunalt nivå.
(2) Idrettsrådet skal:
- styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet,
- foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene, og utarbeide langsiktigprioriteringsliste for bygging av
idretts- og nærmiljøanlegg
- fastsette tildelingskriterier for Lokale aktivitetsmidler (LAM) basert på Kulturdepartementets kriterier, NIFs
krav og anbefalinger, samt lokale forhold.
(3) Idrettsrådet bør synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram
basert på overordnet rammeverk og lokale behov.
(4) Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet.
§ 8-3. Tilsluttede idrettslag
(1) Alle idrettslag innen vedkommende område, som er opptatt i NIF, er tilsluttet idrettsrådet. Et idrettslag
kan bare være tilsluttet ett idrettsråd.
(2) Bedriftsidrettens tilknytning til idrettsrådet blir fastsatt på idrettsrådets årsmøte.
§ 8-4. Kontingent
(1) Er kontingent innført, fastsettes denne av årsmøtet i idrettsrådet.
(2) Idrettslag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke tale- eller stemmerett på årsmøtet i
idrettsrådet.

Kapittel 9: Bedriftsidrett (opphevet)
Kapittel 10: Idrettslag
§ 10-1. Søknad om medlemskap
(1) Søknad om medlemskap i NIF sendes idrettskretsen som innhenter uttalelse fra idrettsrådet og
særforbundet eller den særforbundet gir fullmakt. Et nytt idrettslag kan ikke tas opp som medlem av NIF uten
samtykke fra særforbundet.
(2) For at idrettslaget skal opptas må det videre:
a) ha til formål å drive idrett som er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt,
b) være selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Gruppe av idrettslag regnes ikke
som idrettslag. Startfelleskap eller annen samarbeidsform mellom idrettslag regnes ikke som idrettslag,
c) forplikte seg til å overholde NIFs og dets organisasjonsledds regelverk og vedtak, jf. § 2-2,
d) ha en lov som er i samsvar med NIFs lovnorm. Lovnormen med eventuelle tillegg må godkjennes av
idrettskretsen,
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e) ha et navn som er i samsvar med forskrift om navn på idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret,
f) ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NIF og andre organisasjonsledd i NIF.
(3) Idrettskretsen treffer avgjørelse om opptak og godkjenning av navn, jf. annet ledd. Opptak kan nektes hvis
det foreligger saklig grunn. Avgjørelsen om opptak kan påklages av idrettslaget eller særforbundet til
Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Klagefristen er 3 uker fra vedtak ble mottatt. Klagen sendes til
idrettskretsen, som eventuelt omgjør vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til NIF innen
14 dager. Idrettsstyret kan gi forskrift om kretsens opptak av lag.
(4) Idrettslaget må være medlem i de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre
laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF.
§ 10-2. Utmelding - Idrettslagets tap av medlemskap
(1) Idrettslag som ønsker å tre ut av NIF, sender melding om dette til vedkommende idrettskrets og anses
trådt ut av NIF 3 måneder etter at meldingen er mottatt av kretsen. Underretning om at lag skal utmeldes av
NIF skal sendes til vedkommende idrettskrets 14 dager før lagets årsmøte behandler saken.
(2) Ved utmelding eller tap av medlemskap skal idrettslagets eiendeler opparbeidet som en direkte følge av
idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør,
tilfaller idrettslagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.
(3) Dersom et idrettslag vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser, herunder oversitter
rapporteringsfrist for organisasjonsdata fastsatt av Idrettsstyret, kan idrettskretsen etter å ha varslet
idrettslaget og latt det få anledning til å uttale seg, beslutte at idrettslaget taper sitt medlemskap i NIF.
Avgjørelsen kan påklages til Idrettsstyret. Klagefristen er 3 uker fra vedtak er mottatt. Klagen skal sendes til
idrettskretsen, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til NIF
innen 14 dager. Idrettskretsens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er
avgjort.
(4) Idrettslag som taper sitt medlemskap, kan etter søknad gjenopptas mot å betale den
gjeninnmeldelsesavgift som Idrettsstyret til enhver tid fastsetter. Idrettslag som tidligere har blitt fratatt sitt
medlemskap, kan av idrettskretsen ilegges inntil ett års karantene før gjenopptagelse.
§ 10-3. Representasjonsrett
(1) Idrettslag får representasjonsrett i andre organisasjonsledd fra det tidspunkt det har vært medlem av NIF i
seks måneder og de pålagte forpliktelser er oppfylt. Idrettslaget har da representasjonsrett etter antall
dokumenterte medlemmer etter seks måneders virksomhet.
(2) Idrettslaget kan delta i konkurranser etter bestemmelsene i de særforbund laget er medlem av.
§ 10-4. Medlemskap i idrettslag
(1) For at en person skal opptas i et idrettslag 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) Medlemskap i idrettslag er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.
(3) Styret i et idrettslag kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen
gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på 2 uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og
begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen 3 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 2 uker.
(4) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, flytte
klagebehandlingen til en annen idrettskrets.
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§ 10-5. Registrering av medlemmer i idrettslaget
Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med
forskrift gitt av Idrettsstyret.
§ 10-6. Utmelding - Tap /fratakelse av medlemskap i idrettslag
(1) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
(2) 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 laget og skal strykes fra lagets
medlemsliste.
(3) Styret i et idrettslag kan i særlige tilfeller frata en person medlemskapet for en periode på inntil 1 år. Før
vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på 2 uker til å uttale
seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.
(4) 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.
(5) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen 3 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 2 uker.
Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort. NIFs lov §
10-4 (4) gjelder tilsvarende.
§ 10-7. Idrettslagsallianse
(1) En idrettslagsallianse kan opprettes der det foreligger en særskilt grunn knyttet til organisering av idretten
i laget. Alliansen skal bestå av et allianseidrettslag og ett eller flere idrettslag. Alliansen kan ikke bestå av mer
enn ett idrettslag innen hver særidrett.
(2) Allianseidrettslaget og idrettslag(ene) må ha som formål å drive idrett organisert i NIF.
(3) Idrettslag i idrettslagsalliansen kan ikke drive mer enn én særidrett.
(4) Idrettslag i en idrettslagsallianse plikter å benytte samme navn og logo som allianseidrettslaget, i tillegg til
angivelse av drett, og er i den forbindelse bundet av allianseidrettslagets lov og vedtak. Medlemmer i
idrettslagene plikter å inneha medlemskap også i allianseidrettslaget.
(5) Etablering av en idrettslagsallianse samt opprettelse av nye idrettslag i alliansen krever samtykke fra
Idrettsstyret.
(6) Oppløsning av en idrettslagsallianse med påfølgende sammenslutning av allianseidrettslaget og
idrettslag(ene) til et ordinært idrettslag, krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Sammenslutning
av allianseidrettslaget med ett eller flere idrettslag i idrettslagsalliansen uten oppløsning av
idrettslagsalliansen krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Idrettslag i en idrettslagsallianse har
ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen.
(7) Idrettsstyret kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsens første ledd. Før vedtak fattes skal
Idrettsstyret innhente uttalelse fra vedkommende særforbund. Idrettsstyret kan gi forskrift til bestemmelsen,
og kan delegere sin myndighet etter denne bestemmelse.
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Kapittel 11: Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter særforbundets
regelverk og straffebestemmelser
I. Sanksjoner som ikke er straff
§ 11-1. Alminnelige disiplinærforføyninger
(1) Organisasjonsledd kan tildele dem som omfattes av § 11-3 (1) alminnelige disiplinærforføyninger for brudd
på idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel. Følgende disiplinærforføyninger kan benyttes,
uten at det regnes som straff etter dette kapittel:
a) irettesettelse,
b) bortvisning,
c) utelukkelse jf. § 11-7 e) i inntil én måned,
d) bot på inntil kr 5.000 for enkeltperson og kr 25.000 for organisasjonsledd såfremt mulighet for bot
fremkommer av et skriftlig regelverk som er gjort kjent.
(2) Alminnelige disiplinærforføyninger må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling,
hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet.
§ 11-2. Sanksjon etter særforbundets regelverk
(1) Særforbund kan ha eget regelverk som gir hjemmel for sanksjoner ved overtredelse. Følgende sanksjoner
kan benyttes, enkeltvis eller i kombinasjon
a) irettesettelse,
b) bot oppad begrenset til kr 50 000 pr. person og kr 500 000 pr. organisasjonsledd.
c) tap av plassering/resultat/poeng,
d) bortvisning fra hele eller deler av anlegg, lokaler mv. organisasjonsleddet disponerer,
e) nektelse av adgang til, eller andre begrensninger i adgangen til bruk av, hele eller deler av anlegg, lokaler
mv. organisasjonsleddet disponerer i inntil 12 måneder,
f) tap av rett til å delta i konkurranser og/eller organisert trening inntil 12 måneder eller et bestemt antall
kamper/konkurranser. Slik sanksjon kan besluttes slik at den helt eller delvis får virkning i terminfestet
konkurransesesong. Ved ileggelse av en sanksjon på mer enn 6 måneder, skal avgjørelsen sendes NIFs
domsutvalg for vurdering av om sanksjonen skal utvides til å omfatte flere organisasjonsledd.
(2) I særlige tilfeller kan Idrettsstyret godkjenne andre sanksjoner inntatt i særforbundet eget regelverk.
(3) Dersom det etter særforbundets vurdering bør ilegges strengere sanksjoner enn de som fremkommer av
første ledd, skal saken påtales iht. § 11-12.
(4) Sanksjoner etter særforbundets eget regelverk må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig
saksbehandling tilpasset sakens karakter, omstendighetene for øvrig, og de konsekvenser en reaksjon vil
kunne få for den saken gjelder.

II. Straff
§ 11-3. Virkeområde for straffebestemmelsene
(1) Straffebestemmelsene gjelder for:
a) organisasjonsledd og medlem av idrettslag,
b) enhver som deltar på idrettsarrangement, trening eller annen idrettslig aktivitet organisert av, eller i
samarbeid med, et organisasjonsledd,
c) enhver som representerer et organisasjonsledd i konkurranser eller på organisert trening,
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d) enhver som i sammenheng med idrettsaktivitet, bistår og/eller utfører oppgaver for utøver eller
organisasjonsledd,
e) enhver som, overfor et organisasjonsledd, har forpliktet seg til å følge organisasjonsleddets regelverk og
vedtak.
(2) Organisasjonsledd har en plikt til å informere om straffebestemmelsene og kan sette som vilkår for
deltakelse i organisasjonsleddets aktivitet at utøver eller annen person aksepterer å overholde NIFs
straffebestemmelser.
(3) Straffebestemmelsene får anvendelse på regelbrudd begått i Norge og utlandet.
(4) Straffebestemmelsene får ikke anvendelse på personer under 15 år.
(5) Organisasjonsledd i NIF kan ikke ha egne straffebestemmelser. I særlige tilfeller kan Idrettsstyret
godkjenne at særforbund foretar suppleringer til straffebestemmelsene for bruk innen angjeldende
særforbund. Ved tolkningstvil skal NIFs straffebestemmelser gjelde.

§ 11-4. Straffebelagte handlinger/unnlatelser
(1) Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd:
a)

bryter NIFs eller NIFs organisasjonsledds regler eller vedtak,

b)

utøver rettsstridig vold, begår seksuelle overgrep eller seksuell trakassering, eller opptrer uredelig
eller uhøvisk,

c)

bryter de særlige bestemmelsene om manipulering av idrettskonkurranser i § 11-20-3,

d)

begår økonomiske misligheter, betaler, lar betale, tar imot eller inngår avtale om å ta imot
godtgjørelse som er i strid med idrettens bestemmelser,

e)

gir uriktige eller villedende opplysninger eller forklaringer,

f)

arrangerer eller deltar i arrangement eller organisert trening med utelukket eller ekskludert idrettslag
eller medlem av idrettslag tilsluttet NIF,

g)

ikke håndhever eller respekterer straff eller suspensjon gitt i medhold av straffebestemmelsene i
kapittel 11, dopingbestemmelsene i kapittel 12 eller regelverk gitt med hjemmel i kapittel 12,

h)

nyter alkohol/rusmidler på bane/anlegg eller garderobe for spillere, ledere eller lag, eller serverer
alkohol ved arrangementer i regi av NIF eller underordnede ledd der personer under 18 år deltar,

i)

fremsetter diskriminerende eller hatefull ytring, bærer eller viser tekst eller symbol som er egnet il å
true, forhåne, fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunnlag av hudfarge, nasjonal
eller etnisk opprinnelse, religion, livssyn, seksuelle orientering, kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk
eller funksjonsnedsettelse,

j)

på annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse.

(2) Ved tribunevold, overtredelse av (1) bokstav i), og andre alvorlige tilfeller av bråk og uorden i tilknytning til
et idrettsarrangement, kan idrettslag og andre organisasjonsledd som har ansvar for eller deltar i
arrangementet, ilegges straff uavhengig av om forholdet rammes av reglene foran og uten at det kan påvises
skyld.
§ 11-5. Skyld
(1) For å kunne straffedømmes må det foreligge forsett eller uaktsomhet med unntak av de tilfeller som er
beskrevet i § 11-4 (2).
(2) En forutsetning for at organisasjonsledd kan straffes, er at noen som har handlet for organisasjonsleddet
har utvist skyld.
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(3) Manglende kjennskap til bestemmelsene i dette kapittel etter at disse er trådt i kraft er ikke
straffbefriende eller straffnedsettende.
§ 11-6. Forsøk. Medvirkning
(1) Forsøk likestilles med fullbyrdet forgåelse, dog slik at forsøk kan straffes mildere.
(2) Medvirkning rammes med mindre det motsatte er bestemt.
§ 11-7. Straffer
(1) De straffene som kan idømmes er:
a) irettesettelse,
b) bot,
c) inndragning av fordel vunnet ved straffbar handling,
d) tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv,
e) tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening (utelukkelse). I særlige tilfeller kan utelukkelsen
begrenses til deltakelse i konkurranser. Utelukkelse gjelder som hovedregel deltakelse i nasjonale og
internasjonale konkurranser, dog kan domsorganet begrense utelukkelsen til internasjonale
konkurranser,
f) tap av rett til medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon),
g) tap av rett til å avholde arrangement, eventuelt andre arrangementsmessige reaksjoner,
h) tap av premier, mesterskap, poeng, resultat eller plassering når den straffbare handlingen kan ha hatt
innflytelse på det oppnådde resultat,
i) tap av hedersbevisning.
(2) Straff etter bokstav d) til g) kan idømmes for en begrenset tid eller for alltid. Idømt straff omfatter alle
organisasjonsledd i NIF. Domsorganet kan begrense straffen slik at den kun skal gjelde for en eller flere
bestemte idretter eller organisasjonsledd.
(3) Det kan gis betinget dom med angivelse av prøvetid.
§ 11-8. Påtaleunnlatelse
(1) Selv om overtredelse av straffebestemmelse anses bevist, kan påtaleberettiget organisasjonsledd unnlate
påtale såfremt slike særlige forhold er til stede at organisasjonsleddet, etter en samlet vurdering, finner at
overveiende grunner taler for ikke å påtale handlingen. Organisasjonsleddet kan gjøre unnlatelse av påtale
betinget av slike vilkår det finner hensiktsmessig. Kopi av beslutning om påtaleunnlatelse sendes NIF.
(2) Dersom den som er meddelt påtaleunnlatelse mener at straffeskyld ikke foreligger, kan vedkommende
bringe saken inn for NIFs domsutvalg innen én måned etter at påtaleunnlatelsen er meddelt.
(3) Beslutning om å unnlate påtale kan omgjøres av Idrettsstyret. Frist for beslutning om omgjøring av vedtak
er 14 dager etter at Idrettsstyret ble kjent med påtaleunnlatelsen.
§ 11-9. Suspensjon
(Opphevet)
§ 11-10. Foreldelse
(1) Fristen for foreldelse er 5 år. Den regnes fra den dag det straffbare forhold er opphørt. Foreldelsen
avbrytes når en sak påtales til en domsmyndighet.
(2) Når offentlig straffeforfølging er innledet, regnes saken likevel ikke som foreldet før to måneder etter den
avgjørelse som avslutter saken.
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§ 11-11. Domsorganene
(1) Alle straffesaker behandles av NIFs domsutvalg og appellutvalg.
(2) Særforbund kan ha eget domsutvalg og appellutvalg dersom det er krav om dette fra internasjonalt
særforbund. Videre kan særforbund som har tilstrekkelig sakstilfang og kompetanse eller hvor det foreligger
særlige grunner søke NIF om å ha egne domsorgan.
(3) Påtale fra særforbund med eget domsutvalg rettes til særforbundets domsutvalg. Øvrige påtaler rettes til
NIFs domsutvalg. NIFs domsutvalg kan treffe beslutning om å overføre en sak til et særforbunds domsutvalg.
Særforbundets domsutvalg kan treffe beslutning om å overføre en sak til NIFs domsutvalg for behandling.
§ 11-12. Saksbehandling
§ 11-12-1 Myndighet til å påtale og begjære suspensjon
(1) Følgende har myndighet til å påtale og begjære suspensjon
a) Styrene i idrettslag, idrettskrets, særkrets/region, særforbund og NIF,
b) NIFs påtalenemnd, jf. § 11-12-2, etter anmodning om påtale fra styret i et organisasjonsledd, eller et
medlem i et idrettslag i NIF,
c) påtaleorgan etablert av særforbund.
(2) Andre kan ikke påtale eller begjære suspensjon, men kan anmode styret i et organisasjonsledd om å påtale
eller begjære suspensjon.
§ 11-12-2 NIFs påtalenemnd
(1) Påtalenemnda kan fatte påtalemessige avgjørelser, begjære suspensjon og anke etter
straffebestemmelsene i kapittel 11, og opptrer som part i eventuell sak for NIFs domsorganer.
(2) Idrettsstyret gir nærmere saksbehandlingsregler for nemnda.
§ 11-12-3 Påtale og suspensjonsbegjæring til NIFs domsutvalg
§ 11-12-3-1 Suspensjoner
(1) Når det er grunn til å anta at en person vil bli dømt til straff etter § 11-7 (1) d), e) eller f) og særlige grunner
taler for det, kan det domsorgan som behandler saken, etter begjæring om suspensjon, jf. § 11-12-1 (1),
beslutte at vedkommende skal suspenderes. Den samlede suspensjonstid må ikke overstige den tid
vedkommende antas å ville miste sine rettigheter ved endelig dom.
(2) I suspensjonstiden taper vedkommende de rettigheter som domsorganet bestemmer, innenfor de rammer
som fremgår av § 11-7. Overholdt suspensjonstid kan komme til fradrag i den straff som måtte bli utmålt.
(3) Den som blir suspendert skal straks underrettes om vedtaket og at det kan ankes til NIFs appellutvalg.
(4) Dersom det foreligger nye omstendigheter som medfører at grunnlaget for suspensjon ikke lenger
foreligger, kan hver av partene anmode domsorganet om å omgjøre sitt suspensjonsvedtak. Den suspenderte
kan uansett kreve at domsorganet vurderer omgjøring av sitt suspensjonsvedtak hver annen måned.

§ 11-12-3-2 Påtaler
(1) Påtale skal inngis skriftlig til NIFs domsutvalg.
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(2) En påtale kan helt eller delvis avvises av domsutvalget dersom de utvalgsmedlemmer som er satt til å
behandle saken iht. (8), finner at NIFs domsutvalg ikke er rett instans eller at det ikke er påvist et reelt behov
for en avgjørelse. Beslutningen om avvisning kan ankes, jf. § 11-16.
(3) Etter at NIFs domsutvalg har mottatt påtalen, sendes påtalen snarest mulig og senest innen 2 uker til den
påtalte, som gis en svarfrist på minst 14 dager til å komme med sine bemerkninger til påtalen. Vedkommende
skal ved utsendelsen gjøres oppmerksom på at saken kan bli avgjort på grunnlag av påtalen dersom svar ikke
gis innen den fastsatte fristen.
(4) Enhver sak skal avgjøres så raskt som mulig. Domsutvalget skal påse at saken under forberedelsen ikke
forsinkes ugrunnet og kan i den forbindelse sette frister, avskjære bevis og foreta annen forberedende
saksbehandling. Enhver sak skal utredes nøye før den blir avgjort. Enhver part har rett til å kreve muntlig
forhandling med mindre domsutvalget enstemmig finner at dette ikke er nødvendig. Dersom det tas opp
muntlig forklaring av parter eller vitner, skal partene varsles og ha rett til å være til stede eventuelt sammen
med rådgiver. Bare de bevis som foreligger i saken og som begge parter er gjort kjent med, kan legges til
grunn for avgjørelsen. Enhver rimelig tvil skal komme påtalte til gode.
(5) Ingen i domsorganet kan være med på forberedelsen av saken eller avgjørelsen dersom vedkommende
selv har interesse i saken, har anmodet om påtale eller inngitt påtale eller vært med på behandlingen av saken
i lavere instans, på forhånd offentlig har gitt sin oppfatning av saken til kjenne eller det foreligger andre
særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til dennes habilitet.
(6) Avgjørelser skal begrunnes. Det skal redegjøres for hvilket forhold som anses som bevist og hvilken
straffebestemmelse som legges til grunn.
(7) Melding om avgjørelse og begrunnelsen for denne skal sendes partene Samtidig skal underretning gis om
ankefrist og hvor anken skal sendes.
(8) Lederen av domsutvalget skal utpeke ett medlem (som kan være lederen selv) til å behandle en sak, med
mindre lederen anser at domsutvalget bør settes med tre medlemmer til å behandle saken. Settes
domsutvalget med ett medlem, skal denne være jurist. Der domsutvalget har fattet avgjørelse om suspensjon,
skal domsutvalget ved den videre behandling av saken så langt det er mulig settes med andre medlemmer
enn de som deltok ved behandlingen av suspensjonsspørsmålet.
(9) Lederen av appellutvalget skal utpeke tre medlemmer (som kan inkludere lederen selv) til å behandle en
ankesak, med mindre lederen anser at et panel med ett medlem er passende. Settes appellutvalget med ett
medlem, skal denne være jurist. Der appellutvalget har fattet avgjørelse om suspensjon, skal appellutvalget
ved den videre behandling av saken så langt det er mulig settes med andre medlemmer enn de som deltok
ved behandling av suspensjonsspørsmålet.
§ 11-13. Overordnet organisasjonsledds kompetanse
Dersom et overordnet organisasjonsledd blir kjent med at det kan ha blitt begått en straffbar handling i et
underordnet organisasjonsledd, kan det underordnede ledd pålegges å behandle saken for å vurdere om det
foreligger en straffbelagt handling som nevnt i § 11-4.
§ 11-14. Saksomkostninger
(1) Som hovedregel skal partene dekke sine egne omkostninger tilknyttet saken. Dersom en part helt eller
delvis frifinnes, kan domsinstansen tilkjenne saksomkostninger. Tilsvarende kan domfelte i særlige tilfeller
pålegges å dekke saksomkostninger.
(2) Når særlige grunner taler for det, kan domsinstansen oppnevne og bekoste forsvarer, tolk og sakkyndig.
Utgifter til saksomkostninger og oppnevnt forsvarer dekkes i den utstrekning de er rimelige og nødvendige.
Kostnader til forsvarer mv. er oppad begrenset til timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punkt.
Dekning av kostnader er behovsprøvet, og følger de beløpsgrenser for inntekt og formue som er fastsatt i
forskrift til lov om fri rettshjelp kapittel 1. Domsinstansen godkjenner honorarenes størrelse. Domsutvalgets
fastsettelse av honorar til oppnevnt forsvarer kan påklages særskilt til appellutvalget av partene og NIF innen
14 dager etter at vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen. Der appellutvalget skal avgjøre spørsmål om
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saksomkostninger etter ankeforhandlingen, skal NIF gis adgang til å kommentere omkostningsspørsmålet før
avgjørelse treffes.
(3) Nødvendige utgifter til vitner erstattes kun når disse er innkalt av domsinstansen. Utgifter til sakkyndige
erstattes kun når disse er oppnevnt av domsinstansen og utgiftene anses som rimelige.
(4) Når en part er til stede under muntlige forhandlinger etter anmodning fra domsinstansen, kan instansen
beslutte å erstatte dennes reise- og diettutgifter etter statens satser. Tapt arbeidsfortjeneste erstattes ikke.
§ 11-15. Straffens ikrafttreden
(1) Dommen trer i kraft når saken er endelig avgjort. Eventuell suspensjon går til fradrag i straffen, jf.
§ 11-9 (2).
(2) Soning av dom regnes kun i den tid den dømte er medlem av NIF. Ved utmeldelse blir soning utsatt og
løper videre ved en eventuell innmeldelse.
§ 11-16. Overprøving
(1) Partene kan anke en avgjørelse til NIFs appellutvalg. Avgjørelser fattet av et særforbunds domsutvalg
påankes til særforbundets appellutvalg, eventuelt til NIFs appellutvalg dersom særforbundet ikke har
opprettet eget appellutvalg.
(2) Anken må fremsettes skriftlig og senest innen 21 dager etter at vedkommende er blitt kjent med
avgjørelsen. Anken fremsettes for den domsinstans som har behandlet saken og sendes av denne sammen
med sakens dokumenter til NIFs appellutvalg.
(3) En anke som er fremsatt etter at ankefristen er utløpt, skal avvises med mindre appellutvalget finner at
oversittelsen ikke bør legges den ankende til last eller det av særlige grunner finnes rimelig at anken likevel
blir prøvd.
(4) En anke kan helt eller delvis avvises av appellutvalget dersom utvalget enstemmig finner det klart at anken
ikke vil føre frem. Dette gjelder ikke anke over avgjørelser der det med hjemmel i § 11-7 (1) bokstav d), e) eller
f), er ilagt sanksjon ut over ett år.
(5) Anken skal behandles så snart som mulig. Bestemmelsene i § 11-12 får tilsvarende anvendelse.
(6) Appellutvalget kan:
a)

avvise saken pga. formelle feil,

b)

oppheve underinstansens avgjørelse, sende saken tilbake til ny behandling og gi retningslinjer for den
nye behandling,

c)

stadfeste den påankede avgjørelsen,

d)

avsi ny dom.

§ 11-17. Offentlighet
(1) En straffesak er ikke offentlig før det er besluttet å påtale forholdet med mindre det organ som vurderer
påtale anser at særlige hensyn tilsier offentliggjøring før påtale er besluttet.
(2) Forhandlingene i domsinstansene og avgjørelsene er offentlige i den utstrekning nasjonal lovgivning
tillater. Domsinstansen kan på eget initiativ, eller etter begjæring fra en av partene, beslutte at deler av
forhandlingene skal gå for lukkede dører. Tilsvarende kan domsinstansen beslutte at hele eller deler av
avgjørelsen ikke skal kunne gjengis offentlig.
§ 11-18. Gjenopptagelse
(1) Til fordel for den som er ilagt straff, kan en sak som ellers er endelig avgjort av NIFs dømmende instanser,
gjenopptas når det fremkommer opplysninger som man antar ville ha medført et annet resultat. Til skade for
den som er frifunnet, kan en sak som ellers er endelig avgjort, gjenopptas når det på grunn av egen tilståelse
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eller andre nye opplysninger eller bevis er overveiende sannsynlig at vedkommende er skyldig i en straffbar
handling.
(2) Begjæringen om gjenopptagelse sendes den instans som sist har avgjort saken. Blir begjæringen om
gjenopptagelse avslått, kan den overprøves unntatt for avslag behandlet av NIFs appellutvalg.
(3) Blir begjæringen om gjenopptagelse tatt til følge, bestemmer gjenopptakelsesinstansen hvordan saken
videre skal behandles og kan selv avgjøre saken.
(4) Bestemmelsene i § 11-12 får anvendelse så langt de passer.
§ 11-19. Benådning
Idrettsstyret kan etter søknad, når særlige omstendigheter taler for det, gi benådning.

§ 11-20. Særlige bestemmelser om manipulering av idrettskonkurranser
§ 11-20-1. Virkeområde mv.
(1) De øvrige bestemmelsene i kapittel 11 får anvendelse så langt de passer. Ved motstrid eller tolkningstvil
skal de særlige bestemmelsene i § 11-20 ha forrang.
(2) NIF og tilsluttede organisasjonsledd skal anerkjenne rettskraftige avgjørelser avsagt i samsvar med reglene
i «Olympic Movement Code on the Prevention of the Manipulation of Competitions» (Koden).
(3) Idrettsstyret kan gi utfyllende retningslinjer til § 11-20 i henhold til Koden.
§ 11-20-2. Definisjoner
Fordel: Direkte eller indirekte økonomisk fordel. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, bestikkelser, gaver
eller andre fordeler, gevinster og mulige gevinster. Økonomiske fordeler som pengepremier,
deltakelseshonorarer eller utbetaling i henhold til sponsoravtale eller annen avtale i samsvar med idrettens
regelverk, omfattes ikke.
Konkurranse: Enhver idrettskonkurranse, turnering, kamp eller stevne organisert i samsvar med regelverket til
et organisasjonsledd i NIF eller annen idrettsorganisasjon NIF eller NIFs organisasjonsledd er tilsluttet.
Innsideinformasjon: Informasjon om en konkurranse som en person innehar som følge av sin relasjon til
idretten eller konkurransen. Dette omfatter ikke informasjon som er publisert, allment kjent, offentliggjort
eller enkelt tilgjengelig for offentligheten.
Deltaker: Personer og organisasjonsledd som er omfattet av NIFs lov § 11-3.
Pengespill: Ethvert veddemål av økonomisk verdi med formål å vinne en premie med økonomisk verdi, der
veddemålet er knyttet til en tilfeldig hendelse relatert til en fremtidig idrettskonkurranse.
§ 11-20-3. Straffbelagte handlinger/unnlatelser
(1) Følgende handlinger/unnlatelser kan straffes etter dette kapittelet:
a) Å delta i pengespill relatert til en konkurranse der vedkommende deltar.
b) Å utføre handlinger eller unnlatelser som medfører en uregelmessig endring eller påvirkning av forløpet
eller resultatet av en konkurranse eller dens enkeltbegivenheter for å oppnå en økonomisk fordel for seg
selv eller andre med formål å fjerne hele eller deler av den usikkerhet som er forbundet med
konkurranser på en måte som er i strid med idrettens regelverk eller verdigrunnlag,
c) Å tilby, kreve, motta, forsøke å oppnå eller akseptere en fordel knyttet til manipulering av en
idrettskonkurranse.
d) Å bruke innsideinformasjon til pengespill, til manipulering av konkurranser eller til annet formål i strid
med idrettens regelverk eller verdigrunnlag, til fordel for seg selv eller andre.
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e) Å avsløre innsideinformasjon når vedkommende visste eller burde vite at en slik avsløring kunne lede til
at informasjonen ble brukt i forbindelse med pengespill, manipulering av konkurranser eller annet formål
i strid med idrettens regelverk.
f) Å gi eller motta en fordel for utlevering av innsideinformasjon, uavhengig av om innsideinformasjonen
faktisk utleveres.
g) Å unnlate å rapportere ved første mulighet til det berørte organisasjonsleddet eller et overordnet
organisasjonsledd, fullstendige detaljer knyttet til enhver tilnærming eller invitasjon til å foreta
handlinger eller unnlatelser som kan innebære brudd på bestemmelsene i § 11-20.
h) Å unnlate å rapportere ved første mulighet til det berørte organisasjonsleddet eller overordnet
organisasjonsledd, fullstendige detaljer knyttet til hendelser som har ledet til eller kan lede til brudd på
disse bestemmelser. Dette omfatter informasjon som vedkommende har blitt eller burde ha blitt kjent
med om andre som har mottatt tilnærmelse eller invitasjon til å foreta handlinger eller unnlatelser som
kan innebære brudd på disse bestemmelsene.
i) Å ikke samarbeide med et organisasjonsledd som foretar undersøkelser for å avdekke mulige brudd på
bestemmelsene i § 11-20. Dette innebærer blant annet en plikt til, uten ugrunnet opphold, å gi nøyaktig
og fullstendig informasjon eller dokumentasjon om mulige brudd på bestemmelsene, samt å gi
nødvendig bistand til andre organisasjonsledd som foretar undersøkelser.
j) Å motarbeide eller forsinke undersøkelser foretatt av et organisasjonsledd i forbindelse med å avdekke
mulige brudd på bestemmelsene i § 11-20. Dette inkluderer blant annet å unndra, manipulere eller
ødelegge dokumentasjon eller annen informasjon som kan være relevant for undersøkelsene.
(2) Ved vurderingen av om det foreligger overtredelse av første ledd skal følgende forhold ikke vektlegges:
a) Om deltakeren faktisk deltok i den aktuelle konkurransen.
b) Utfallet av konkurransen der pengespillet ble plassert eller var tiltenkt plassert.
c) Om en fordel eller ikke-økonomisk fordel faktisk ble gitt eller mottatt.
d) Type pengespill, eller utfallet av dette.
e) Om deltakerens innsats eller ytelse eller bidrag i den aktuelle konkurransen ble eller kunne bli påvirket av
den/de aktuelle handlingene/unnlatelsene.
f) Om utfallet av den aktuelle konkurransen ble eller kunne bli påvirket av den/de aktuelle
handlingene/unnlatelsene.
g) Om manipuleringen samtidig innebar en overtredelse av en teknisk regel gitt av nasjonalt eller
internasjonalt særforbund.
h) Om en representant fra NIF, nasjonalt eller internasjonalt særforbund var til stede under konkurransen.

§ 11-20-4. Suspensjon
Hvis en person med overvekt av sannsynlighet mistenkes for brudd på § 11-20-3 og idrettens anseelse kan
skades, kan domsorganet beslutte å suspendere vedkommende.

Kapittel 12: Antidopingbestemmelser
§ 12-1. Antidopingregelverk
Målet med idrettens antidopingarbeid er å sikre utøverne rett til å delta i en dopingfri idrett. Doping er
forbudt etter idrettens antidopingregelverk, som skal være i samsvar med WADAs bindende regler, herunder
World Anti-Doping Code, og vedtas av Idrettstinget, eventuelt av Idrettsstyret iht. NIFs lov § 1-5.
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Kapittel 13: Avtaler og samarbeid mellom idrettens organisasjonsledd og
næringslivet
§ 13-1. Formål
Formålet med bestemmelsene i dette kapittelet er å regulere vilkårene for samarbeid mellom idretten og
næringslivet (kommersielle aktører) og samtidig ivareta idrettens særtrekk og ideelle verdigrunnlag.
§ 13-2. Idrettens frie stilling
(1) Ved inngåelse av avtaler og etablering av samarbeid med næringslivet skal NIF og tilsluttede
organisasjonsledd ta vare på sin frie stilling, herunder opprettholde sin posisjon som et selveiende og
frittstående rettssubjekt.
(2) Organisasjonsleddene skal beholde bestemmende myndighet over alle forhold knyttet til medlemskapet
og den sportslige aktiviteten.
§ 13-3. Krav til idrettens avtaler og samarbeid med næringslivet
(1) Avtaler og samarbeid mellom idretten og næringslivet skal være i overensstemmelse med idrettens
regelverk og etiske grunnverdier.
(2) Reklame og markedsføring tilknyttet idretten skal ikke stride mot NIFs formål eller idrettens etiske
grunnverdier.
(3) Inngåelse av avtaler og etablering av samarbeid mellom idretten og næringslivet skal skje skriftlig. Kun
organisasjonsledd kan være part i slike avtaler/samarbeid med mindre annet fremgår av NIFs lov § 14-4 (2).
(4) En henvisning til idrettens regelverk skal inntas i alle avtaler/samarbeidsforhold, og det skal der
fremkomme at bestemmelser i tilfelle motstrid skal fortolkes i samsvar med idrettens regelverk.
Organisasjonsledd skal gjøre avtalemotpart/samarbeidspartner oppmerksom på idrettens regelverk.
(5) Særforbundene kan utarbeide egne bestemmelser for inngåelse av avtaler og etablering av samarbeid
mellom deres tilsluttede organisasjonsledd og næringslivet. Slike bestemmelser skal være i overensstemmelse
med NIFs regelverk samt vedkommende internasjonale særforbunds regelverk.
(6) Særforbundenes bestemmelser skal sendes NIF til orientering.
§ 13-4. Forvaltning av deler av et idrettslags virksomhet
(1) Et idrettslag kan la andre forvalte deler av idrettslagets virksomhet i henhold til denne bestemmelsen og
de øvrige bestemmelsene i kapittel 13.
(2) Ved inngåelse av avtaler og etablering av samarbeid hvor et idrettslag lar andre forvalte deler av
idrettslagets virksomhet, skal idrettslaget:
- opprettholde sin posisjon som et selveiende og frittstående idrettslag,
- ikke direkte eller indirekte overføre rettigheter eller beslutningsmyndighet over idrettslagets sportslige
virksomhet til avtaleparten,
- beholde alle de inntekter idrettslaget oppebærer som er knyttet til idrettslagets medlemskap i NIF,
- ha rett til å utnevne minst en representant i avtalepartens styre,
- besørge at idrettslaget er part, herunder arbeidsgiver og oppdragsgiver mv, i alle avtaler som vedrører
idrettslagets sportslige virksomhet,
- sikre at avtalen/samarbeidet er tidsbegrenset med balanserte oppsigelsesvilkår, og
- til enhver tid påse at avtalen/samarbeidet etterleves i henhold til særforbundets bestemmelser, jfr. § 133.
(3) Inngåelse av avtaler/samarbeid som nevnt over skal forhåndsgodkjennes av idrettslagets årsmøte.
Idrettslaget må også innhente godkjenning fra særforbundet før avtalen/samarbeidet etableres.
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Kapittel 14: Idrettens markeds- og rettighetsbestemmelser
§ 14-1. Formål
Formålet med bestemmelsene i dette kapittelet er å regulere idrettens interne rettighetsforhold hva gjelder
arrangementsmessige og markedsmessige forhold under iakttakelse av idrettens oppbygning og organisering
samt hensynet til solidaritet innen idrettsorganisasjonen.
§ 14-2. Rettigheter til og samarbeid om idrettsarrangement
(1) Det organisasjonsledd som arrangerer et idrettsarrangement, har eiendomsretten til dette med tilhørende
aktiviteter, så langt det ikke er i strid med overordnet organisasjonsledds rettigheter.
(2) Særforbund har eiendomsretten til de særidrettsarrangementer det selv arrangerer og til
særidrettsarrangementer som er en del av et arrangementssystem regulert av særforbundets regelverk.
(3) Eiendomsretten til et idrettsarrangement innebærer blant annet rett til å stille betingelser for deltakelse,
rett til å kreve vederlag fra publikum og rett til å utnytte de økonomiske muligheter som arrangementet gir
grunnlag for, herunder medierettigheter.
(4) Organisasjonsledd som samarbeider med annet rettssubjekt om et idrettsarrangement skal besørge at
arrangementet er underlagt og gjennomføres i henhold til idrettens regelverk. Organisasjonsleddet skal
besørge at det får en rimelig andel av de inntekter arrangementet genererer. Samarbeidet skal reguleres
skriftlig og overordnet organisasjonsledd har rett til innsyn i alle avtaler og dokumenter knyttet til
arrangementet og samarbeidet.
(5) NIFs lov § 13-4 kommer ikke til anvendelse ved et slikt samarbeid som nevnt i (4).
§ 14-3. Medierettigheter
(1) Med medierettigheter forstås rett til å oppta, overføre eller videreformidle lyd, bilde, tekst og liknende fra
et idrettsarrangement via tv, radio, internett eller på annen måte.
(2) Særforbundet innehar medierettighetene knyttet til de arrangementer særforbundet har eiendomsretten
til, jf. § 14-2 (2). Avtaler om medierettighetene skal inngås av det enkelte særforbunds styre.
(3) De organisasjonsledd som deltar i arrangementer som eies av særforbundet og som gir medieinntekter,
har krav på en rimelig godtgjørelse for sin deltakelse. Ved denne vurderingen skal det blant annet legges vekt
på medvirkningens omfang og hensynet til solidaritet mellom særforbundets medlemmer.
§ 14-4. Idrettens markedsavtaler
(1) Retten til å inngå markedsavtaler tilhører idrettens organisasjonsledd. Som markedsavtale regnes enhver
avtale som gir et rettssubjekt rett til å utnytte et organisasjonsledd og/eller dets tilknyttede utøvere i sin
markedsføring eller øvrige virksomhet.
(2) Et organisasjonsledd kan tillate at en utøver gis rett til å inngå egne markedsavtaler innenfor de rammer
som er fastsatt av særforbundet. Dette gjelder både utøvere som er medlem i et idrettslag og utøvere som
deltar på landslag eller har andre representasjonsoppgaver. Organisasjonsleddet skal godkjenne slik avtaler og
besørge at det mottar en rimelig andel av de inntekter utøvernes egne markedsavtaler genererer.
(3) En utøver kan bare etablere ansettelsesforhold knyttet til sin sportslige virksomhet med et
organisasjonsledd.
(4) Innenfor de begrensninger som følger av NIFs regelverk og særforbundets rammer, har utøver selv
eiendomsretten til eget navn, bilde og signatur.
§ 14-5. Utøverens medvirkning og forbeholdsrett
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(1) Et organisasjonsledd kan i rimelig utstrekning kreve at deres tilknyttede utøvere medvirker i
gjennomføringen av markedsavtaler mellom organisasjonsleddet og næringslivet.
(2) Ved vurderingen av hva som er rimelig i henhold til foregående ledd skal det blant annet legges vekt på:
- medvirkningens omfang, herunder hensynet til utøverens personlige integritet og privatlivets fred,
- den godtgjørelse eller andre fordeler utøveren har hatt eller får gjennom tilknytningen til
organisasjonsleddet,
- hensynet til solidaritet mellom særforbundets tilrettelegging av elite- og breddeidretten.
(3) En utøver kan ta forbehold om ikke å bli benyttet i markedsføring dersom slik medvirkning vil stride mot
utøverens etiske eller moralske overbevisning.
(4) Alle avtaler som omfatter utbetaling av godtgjørelse til utøvere som medvirker, skal inneholde
bestemmelse om at sponsorstøtte til utøver som omfattes av avtalen, faller bort dersom utøver blir dømt for
brudd på dopingbestemmelser som er i samsvar med World Anti-Doping Code.
§ 14-6. Bestemmelser om konkurranseforbud
Idrettsstyret og styret i særforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF
rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap eller
samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn.
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