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KLUBBHÅNDBOK FOR BSF FOTBALL

Klubbinformasjon
Klubbnavn: Bjørkelangen Sportsforening - fotballgruppa
Postadresse: Postboks 108, 1941 Bjørkelangen
Besøksadresse: Haldenveien 45. Man - Fre 08.00 - 15.00
Internettadresse: www.bsf.nu Organisasjonsnummer: 981454154
Bankforbindelse: Høland og Setskog Sparebank Bankkonto: 12802641123
Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Daglig leder BSF (hovedgruppa): Kjell Roar Nygård
Idretter i Bjørkelangen Sportsforening:








Håndball
Fotball
Ski
Svømming
Sykkel
Innebandy
Tennis

Anlegg:
BSF eier:
 Sportshallen ved Bjørkelangen VGS
 Kunstgressbanen (Sportssenteret) ved Bjørkelangen VGS
 Bengtssonmosen i tilknytning til Sportssenteret
 Lysløypa (5 km helårsløype)
 Klubbhuset (møtelokaler og cafe) ved Bjørkelangen VGS

Slik blir du medlem:
Logg deg inn på BSF.NU for mer informasjon om klubben, her finnes også kontakt informasjon.
Kontingentsatsene pr. år (2019):
• Enkeltmedlem
Familemedlemsskap
• Familemedlemsskap
pensjonister (begge
må være pensjonister)

kr 350
kr 600
kr 400,--

Side | 2

KLUBBHÅNDBOK FOR BSF FOTBALL

Innhold
Innledning...................................................................................................................................................................4
Verdier ........................................................................................................................................................................4
Funksjonsansvar:........................................................................................................................................................7
Leder .......................................................................................................................................................................7
Sportsligleder .........................................................................................................................................................7
Treneransvarlig ......................................................................................................................................................7
Kioskansvarlig ........................................................................................................................................................7
Økonomiansvarlig ..................................................................................................................................................8
Kvalitetsklubb ansvarlig ........................................................................................................................................8
Sekretær .................................................................................................................................................................8
Fair Play-ansvarlig .................................................................................................................................................. 8
Materialforvalter ...................................................................................................................................................9
Dommeransvarlig .................................................................................................................................................. 9
Dugnadsansvarlig ...................................................................................................................................................9
Fiksansvarlig ...........................................................................................................................................................9
Rekrutteringsansvarlig......................................................................................................................................... 10
Treningsavgift ...........................................................................................................................................................10
Lagorganisering: .......................................................................................................................................................10
Hovedtrener .........................................................................................................................................................10
Assistenttrener .................................................................................................................................................... 10
Lagleder ................................................................................................................................................................10
Foreldremøter ..........................................................................................................................................................11
Årlig møte .................................................................................................................................................................11
Forventninger fra klubben til våre utøvere/foreldre er .........................................................................................11
Klubbdrift ................................................................................................................................................................. 12
Hjemmekampen ..................................................................................................................................................12
Årshjul BSF Fotball ...............................................................................................................................................13
Kurs og utdanning ................................................................................................................................................ 13
Politiattester ........................................................................................................................................................14
Trygge rammer .........................................................................................................................................................14
Rekrutteringsplan .................................................................................................................................................... 15
Sluttord .....................................................................................................................................................................15
BSF lover ...................................................................................................................................................................16

Side | 3

KLUBBHÅNDBOK FOR BSF FOTBALL

Innledning
Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder
internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.
Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben.
Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere
og dommere i klubben vår.

Våre Visjon
Aktivitet for alle
Vår samfunnsoppgave
Bidra til et trygt og positivt oppvekstmiljø, med en tydelig sosial profil
Verdier
BSF baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett: Idrettsglede, fellesskap, helse og
ærlighet. Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
t fra fellesverdiene i norsk idrett, har BSF tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver
hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

Verdiene skal hjelpe oss til






å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

Mål
Kvalitative:

For barn og unge i BSF er ikke idretten bare en arena for sportsaktiviteter, men også en sosial
arena hvor de bør møte trygge og forutsigbare omgivelser, og voksne som tar ansvar. De beste
trenerne er positive rolleforbilder og opptrer etter Se & bli sett-prinsippet: De ser om utøverne
trives eller om det er noe som ikke stemmer, og de evner å motivere utøverne til ekstra innsats
gjennom tillit og inkludering.

Aktivitet:

BSF Fotball skal på sitt årsmøte i februar hvert år sette mål for antall aktive. Spesielt prosjekt for
satsing på jentefotball skal evalueres spesielt.
Vi skal hvert år styre gruppas økonomi med et mål om å skape god likviditet og overskudd.

Økonomi:
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Årsrapporten skal inneholde eget avsnitt om hvordan klubben har lykkes /ikke lykkes med måloppnåelsen som
ble satt året før.

Organisasjon

Organiseringen av BSF vedtas på årsmøtet hvert år.
Organisasjonsplan

BSF hovedstyre
Hovedstyret

Leder

Nesteleder

Styremedlem

Sekretær

Styremedlem

Styremedlem

Hovedstyrets viktige oppgaver er:








Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak
som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har
en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig
økonomistyring.
Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
mandat/instruks for disse.
Representere idrettslaget utad.
Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.
Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.
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Fotballstyre:
Fotballstyre er organisert med et styre bestående av en leder og seks styremedlemmer. Det
enkelte styremedlem har hvert sitt ansvarsområde.

BSF fotball
Fiksansvarlig

Økonomiansvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig

Sportsligleder

Sportsligutvalg

Anlegg

Leder

Styremedlem

Sekretær
Kioskansvarlig

Fairplay ansvarlig

Styremedlem

Materialforvalter

Nestleder

Dommeransvarlig

Styrets hovedoppgaver:








Sette rammene for arbeidet i klubben
Mål- og strategiarbeid/strategisk
Økonomisk kontroll og driftsovervåking
Riktig organisering og styresammensetning
Følge idrettens lover og representere klubben utad
Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig og beholde dem over tid
Utvikle gode fotballspillere
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Funksjonsansvar:
Leder
Styreleder har et overordnet ansvar for fotballgruppas rammer, regler, økonomi
og målsetninger. I tillegg har styreleder ansvar for:











Å fastsette agenda for styremøter, innkalle og lede møtene.
Ha overordnet ansvar for fotballgruppa overfor Akershus Fotballkrets.
Være Fotballgruppas eksterne representant overfor NFF, VFK
Å undertegne alle kontrakter som binder Fotballgruppa økonomisk
Å påse at Fotballgruppas organisasjon fungerer
Å sørge for og tilrettelegge slik at at denne Sportsplanen kan følges
Å ha overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben.
Å ære hovedansvarlig for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIF.
Lede forhandlinger i forbindelse med overgangssaker.
Ha ansvar for daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner.

Sportsligleder
SL har et overordnet ansvar for ansvar for trenere (delegert til egen treneransvarlig) og enkeltspilleres utvikling.
 SL skal følge opp talentene i klubben, uavhengig av hvilket lag de spiller på, herunder
hospiteringsordninger samt påmeldinger til sone/krets tilbud
 SL skal ha ansvar for å koordinere lagspåmeldinger til serier
 SL skal fungere som bindeledd mellom styre og lag. Denne skal overordnet påse at kvalitetsklubbens
intensjoner gjennomføres i de ulike lagene.
 Hvis det oppstår konflikter av uheldig karakter i lagene som laget selv ikke klarer og løse, skal SL ta ansvar
for at en ryddig håndtering.
 SL skal i samarbeid med materialforvalter påse at alle lagene har det nødvendige utstyr.
Treneransvarlig
 TL har ansvar for det igangsettes trenerkurs og at klubbens kompetansematrise tilenhver tid tilfredsstiller
kravene til kvalitetsklubb.
 TL skal om nødvendig gi støtte/finne løsninger for lag der trener/lagleder rollen ikke fungerer
 TL skal innkalle trenere til møter iht årshjulet
 TL skal følge opp og veiledning av trenere ute i feltet, der det er nødvendig
 TL er ansvarlig for av trenerkontrakter
Kioskansvarlig
Kioskansvarlig har ansvar for at kiosken til enhver tid har de varene den skal ha og gjøre innkjøp av disse.
BSF har inngått innkjøpsavtale med Kiwi Bjørkelangen og alle innkjøp skal ergo foretas her med mindre de ikke
har varen kiosken trenger
 KA har ansvar for at rutiner knyttet til vekslepenger og oppgjørsskjema, innlevering bank blir
gjennomført.
 Denne har også ansvar for at det foretas hovedrengjøring av lokalet minimum 1 gang per år.
Egen instruks for oppgjør kiosk er laget.
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Økonomiansvarlig
Det er styret i BSF Fotball som har det overordnede økonomiske ansvaret for fotballgruppas økonomi.
Fotballgruppa har egen konto under «paraplyen» til hovedstyret. Kasserer er gitt fullmakt, nettbank tilgang og
nødvendige fullmakter fra hovedstyret, kun denne har fullmakter i fotballgruppa.
Overordnet har fotballgruppas styre ansvar for at:
 klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
 klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
 klubben har en forsvarlig økonomistyring
Styret kan delegere oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til kasserer.
Oppgavene til kasserer er:
 Sende ut treningsavgifter iht. plan i årshjulet (samt purre disse).
 Holde oversikt over klubbens spillere, og generell info knyttet til hver spiller (foresatte, kontaktinfo mv.)
 Betale regninger på kjøp som er gjort iht. styrets godkjenninger.
 Oppbevare bilag, og systematisere disse for videre bearbeiding bokføring hos regnskapsfører.
 Utarbeide rapporter til hvert styremøte.
 Utarbeide rutiner for innkjøp, drift og oppgjør/rapportering av BSF kiosken. Egen instruks er laget.
 Utarbeide samme rutiner ved større arrangementer.
 Lagskontoer skal etableres under hovedstyret (private er ikke tillatt)
Kvalitetsklubb ansvarlig
KA har det overordnede ansvar kvalitetsklubben. Herunder:
 Årlige revisjoner og oppdateringer av «systemet» (iht årshjulet)
 Kontinuerlig implementering av kvalitetsklubben i alle ledd. Deltagelse på lagledermøter, lagsmøter mv.
 Være pådriver, ambassadør og markedsfører
 Jobbe med korrigerende tiltak
 Møte uoppfordret på kamper og treninger, lage rapporter til styret
Sekretær
Har ansvar for tradisjonelt sekretærarbeid. Herunder bla.
 Fører referater fra styremøter
 Ansvarlig for årlig Fotballprogrammet (herunder annonser mv).
Fair Play-ansvarlig
Har overordnet ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av Fair Play-aktiviteter i BSF Fotball.
Det overordnede målet er å utvikle, forankre, synliggjøre fotballgruppas aktiviteter innen FairPlay mot egne
medlemmer, lokalmiljø, samarbeidspartnere og sponsorer.
Oppgaver:
 Sørge for at Fair Play-aktiviteter utvikles og løftes ut i fotballgruppa.
 Utarbeide en årlig Fair Play-plan.
 Rekruttere Fair Play-ansvarlige på lagsnivå.
 Fremme aktivt Fair Play-engasjement i lagene og årgangene
 Fotballgruppas ansvarlige for arbeidet med Fair Play
 Kontakt med forbund og krets i Fair Play-arbeidet
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Materialforvalter
 Er ansvarlig for klubbens utstyr, herunder innkjøp, vedlikehold og eventuelt kasting.
Dommeransvarlig
For å ivareta klubbens behov for dommere har vi en egen dommeransvarlig. Klubben er avhengig av
dommere/TD for å kunne delta i seriespill og ønsket konkurranseaktivitet. Dommerne/TD har ansvar for å sikre
en god gjennomføring av kamper/konkurranser.
I BSF har denne ansvar for følgene:
 Lage et plan for hvordan klubben skal rekruttere dommere.
Deretter:
Har ansvar for å holde kurs for rekruttdommere
Dommerne/TD bør skal vite om:
 Hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 Hvilke krav som stilles til dommere på ulike nivåer
 Klubbens retningslinjer og forventninger til dommere
 Hva klubben tilbyr sine dommere/TD (utstyr, bekledning, kurs …)
 Har ansvar for å holde kontakt med dommerne
 Har ansvar for å gjøre kjent for alle lagene hvem som er dommere.
Dugnadsansvarlig
Har ansvar for å sette opp en oversikt over kommende års forventede dugnader slik at hvert lag har de beste
forutsetninger for å få med flest mulig foreldre på de ulike arrangementene.
felles medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for hvert enkelt familiemedlem. Alle skal
registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-postadresse.

Fiksansvarlig
FIKS = Fotballens Informasjons- og kommunikasjonssystem
Leder i BSF Fotball er også FIKS-ansvarlig
FIKS-ansvarlig har rollen "Klubbadmin" i FIKS. Denne gir rettigheter til alle funksjoner klubben trenger i FIKS.
FIKS-ansvarlig sørger for:







Opprette brukertilgang til andre i klubben som trenger det (i hovedsak lagledere eller andre som er
ansvarlig for elektroniske kamprapporter/opplasting av kamprapporter)
Alle spilleroverganger
Vedlikeholde spilleroversikt - dvs. å registrere spillere fra 12 år slik at de blir spilleberettiget og forsikret,
sette inaktive de som ikke skal spille inneværende år
Vedlikeholde oversikt over trenere, ledere, styret og andre med klubbfunksjoner så riktige personer til
enhver tid er registrert med riktig info
Påmelding av lag til serien
Utfylling og oppfølging av søknad til Kvalitetsklubb
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Rekrutteringsansvarlig
Dette er en svært viktig funksjon i BSF fotball. Denne skal introdusere nye håpefulle for BSF Fotball sine tilbud og
organisere opp dette på en måte så flest mulige ønsker å ta del i det. En god oppstart er viktig for videre
rekruttering til våre aktiviteter.
Oppgaven starter våren før barna skal begynne på skolen. Dvs. det året når barna fyller 6 år.
Treningsavgift
Aktivitetsavgiftet fastsettes av den enkelte avdeling og på avdelingens årsmøte. Pr. 25.3.19 er avgiften kr. 1500
pr. spiller. Søsken moderasjon kr. 750.

Lagorganisering:
Barne og Ungdomsfotball – NFF’s retningslinjer
Alle lag fra 6 år og oppover organiseres med en hovedtrener, en assistenttrener og en til to
lagledere.
Hovedtrener
Hovedtrener har hovedansvaret for treningsplanlegging, oppfølging av den enkelte spiller, opplegg og sportslig
ledelse i forbindelse med trening, uttak av lag i forbindelse med kamper, miljøbygging i spillertroppen, andre
forhold knyttet til kontrakt mellom klubb og trener.
Assistenttrener
Assistenttrener skal bidra til at hovedtrener løser sine oppgaver best mulig og skal hjelpe til med trenerens
oppgaver, fungere som trener når trener ikke er tilstede, hjelpe til med organisering av spillerbytte under kamp,
hjelpe til med andre forhold knyttet til kontrakt mellom klubb og assistenttrener
Lagleder
Lagleder er det enkelte lagets administrasjonsansvarlig og skal ta seg av de praktiske oppgavene rundt laget, kan
fks. være:
 Fylle ut dommerkort
 Betaling til dommer
 Holde fellesutstyr i orden, oppdatere lagsliste (liste med spiller navn, adresse, telefon, e-post)
 Føre foreldreliste
 Sørge for lagets påmelding til serie og cup, gi nødvendig informasjon til spillere og foreldre, være til
stede på flest mulig kamper
 Møte på lagledermøter, arrangere foreldremøter, klubbens tema-/ evalueringsmøter, samt på
fotballgruppas øvrige samlinger
 Føre oversikt over lagets materiell
 Ha ansvar for lagets regnskap
 Hvis laget har behov for egen konto skal dette avklares med økonomiansvarlig – egen instruks er
utarbeidet for dette.
Trenerveileder
Trenerveilederens rolle er å være trenerens trener, i tillegg til å ha et ansvar for at klubbens
verdigrunnlag og sportslige retning gjennomføres på forskjellige årganger og lag.
- Trenerveilederen skal være en sparringspartner for den enkelte trener, være retningsgiver på
feltet og i praksisen rundt lagene, og sørge for at det er samsvar mellom klubbens sportsplan og
faktisk aktivitet og praksis.
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Foreldremøter
Det skal avholdes 2 foreldremøter pr år. Ett før oppstart i januar og ett ved sesongslutt i oktober/november.
Agenda for foreldremøte er orientering fra fotballstyre, informasjon vedrørende cuper og turneringer, formidling
av Fair play kontrakter, forventninger til foreldre, orientering om lagets økonomi med mer.
Årlig møte
Møtene har ulik agenda iht denne planen.

Oppstartsmøte

Barnefotball

Klubbens
verdigrunnlag
Presentasjon av
verdigrunnlaget og
hvordan verdiene
gjenspeiles i
aktiviteten
Presentasjon av
verdigrunnlaget og
hvordan verdiene
gjenspeiles i
aktiviteten

Ungdomsfotball Presentasjon av
verdigrunnlaget og
hvordan verdiene
gjenspeiles i
aktiviteten

Fair play

Trygge rammer

NFFs retningslinjer

Grunnleggende
momenter og
implementering i
praksis

Skader og
forsikring

Hovedlinjer i
barneidrett og
NFFs

Foreldrevett
Kampverter
Fair play-møtet
Språkbruk

Trafikk
Kosthold
SOT

Spilletid
Differensiering
Topping
Jevnbyrdighet i
kamp
Reisebestemmelser
Trenerrolle og
foreldrevett
Spilletid
Differensiering
Hospitering
Trenerrolle og
foreldrevett

Holdningskontrakter Doping
Språkbruk med
Alkohol
fokus på rasisme og
homohets

Forventninger fra klubben til våre utøvere/foreldre er
Utøver
Utøverne bør være kjent med
 Hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 Aktivitetstilbudet
 Medlemskap
 Dugnad
 Klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne
Forelder/foresatt
Foreldre bør være kjent med
 Hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 Aktivitetstilbudet
 Medlemskap i klubben
 Forsikringer
 Politiattest
 Dugnad, klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene
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Klubbdrift
Hjemmekampen
Når BSF sine lag spiller «hjemmekamp» skal de på forhånd ha utnevnt en egen kampvert. Det er et ønske at
kampverten er en annen enn lagets trener. Denne skal overordnet «sørge» for at gjestene opplever det å
komme til Bjørkelangen og spille kamp som en god opplevelse.
Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play.
Kampverten har på gul kampvert-vest og har med seg foreldrevettkort.
Før kampen
Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.
Ønske velkommen begge lag og dommer.
Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.
Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.
Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.
Under kampen
Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.
Prate med dommer i pausen.
Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.
Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer.
Etter kampen
Bistå i å organisere Fair play-hilsen.
Takker begge lag og dommer.
Rydde rundt banen etter kampslutt.
I fbm. egen arrangerte turneringer skal det også oppnevnes en Kampvert.
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Årshjul BSF Fotball
Mnd
Januar

Februar

Mars
April

Mai

Juni
Juli
August
September
Oktober

November
Desember

Oppgave






















Ferie










Ansvarlig

Levere liste på alle spillere til daglig leder
Levere liste på alle spillere > 13 år til lisensansvarlig (leder
fotballruppa)
Registrere alle spillere fra 13 år til NFF
Bestille materiell
Trener/lagledermøte
Påmelding alle klasser G13 – J12/12
Bestille håndbøker fra kretsen
Påmelding alle klasser G08-G12 og J08-J11
Planlegge aktivitetskurs, dommerkurs mv.
Årsmøte i fotballgruppa
Kretstinget
Påmelding klasser G06-07 og J06-07.
Melde på turneringer
Melde på fotballskolen – bestille materiell
Seriestart
Årlig møte alle lag (med foreldre)
Oversikt dugnader
Sende ut treningsavgift
Oppdatere kampspeilet
Fotballgruppas kampprogram utgis
Åpne påmelding til fotballskolen
Oppdatere kampspeilet

Sportslig utvalg
Sportslig utvalg

Arrangere Tine Fotballskole 06-12 år
Oppdatere kampspeilet
Oppdatere kampspeilet
Purre treningsavgifter
Starte med trenerkabalen for neste sesong
Status utstyr
Oppdatere kampspeilet
Alle lag skal levere årsrapport
Regnskapsavslutning

Egen komitee

Sportslig utvalg
Sportslig utvalg
Sportslig utvalg
Sportslig utvalg
Sekretær
Sportslig utvalg
Leder
Leder
Leder
Sportslig utvalg
Sportslig utvalg

Kasserer
Sekretær
Arr. Ansvarlig

Kasserer
Sportslig utvalg
Mat forvalter
Lagledere
Kasserer

Kurs og utdanning
Sportsligleder har ansvar for å formidle/invitere til kurs som er relevante for trenere/lagledere.
Utdanning står sentralt i BSF sin ide og å utvikle seg som klubb.
Det er et ønske at det utarbeides en årsplan for de ulike behovene.
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Politiattester
BSF krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med
utviklingshemming.
Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:



Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine
barn.

Prosedyre for politiattest i klubben/ avdelingene:







Styret har oppnevnt daglig leder i klubben som ansvarlig for å håndtere ordningen med
politiattester i idrettslaget. Leder i BSF er vararepresentant.
Leder i hver undergruppe tar for seg sine «tillitsvalgte» og informerer om ordningen, samt
leverer ut skjemaer for utfylling. Denne samler også inn attestene og leverer til daglig leder.
Daglig leder sender inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av
søkeren og den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søkeren.
Alle som skal ha politiattest, må fremvise attesten for leder i undergruppen.
Daglig leder lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten
er fremvist, og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
BSF gir ikke 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.

Trygge rammer
BSF fotball ønsker å sikre at alle barn og unge som deltar i våre aktiviteter og arrangementer kan
gjøre dette innenfor trygge rammer og jobbe aktivt for at vårt verdisett er godt forankret i alle ledd.
BSF Fotball kjenner ansvar for
 At miljøet i klubben oppleves som trygt, uansett alder, kjønn og kulturell bakgrunn.
 At barn og ungdom skal se viktigheten av å ta vare på sin egen og andres fysiske og psykiske
helse. I tillegg ha fokus på kosthold, restitusjon (hvile/søvn), skadeforebygging, inkludering
og ansvarlighet.
Rusmidler
Alle arrangementer for barn og unge i regi av BSF skal være rusmiddelfrie.
Hensikten er å fremme en sunn livsstil og forbygge mot skader og ulykker.
Med rusmidler mener vi alkohol, tobakk (herunder snus), narkotika og doping.
Kommunikasjon
For at klubbdriften skal bli så god som mulig, er klubben avhengig av god kommunikasjon med alle
medlemmene og andre som klubben har en relasjon til. Vi benytter ulike kanaler til å kommunisere
med våre medlemmer. Lagene bruker i stor grad facebook og e-post. Klubbens egen hjemmeside blir
brukt til den mere formelle kommunikasjonen.
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Fotball gruppe utgir hvert år et kampprogram med bla en presentasjon av lagene og en oversikt over
terminlistene.
All formell informasjon finnes på klubbens hjemmeside, www.bsf.nu
Rekrutteringsplan
Ansvarlig for planen er rekrutteringsansvarlig (de fleste oppgavene løses i samarbeid med Sportslig
Leder):
















Dele ut invitasjoner i barnehager på Bjørkelangen
Sørge for at det kommer på plass tilstrekkelig støtteapperat rundt lagene (trenere, lagledere
osv.) Først forsøke og rekruttere dette blant foreldre, finnes det ingen der må det løses med
andre trenere.
Planlegge oppstartsmøte for foresatte + støtteapp.
Gjennomføre oppstartsmøtet med foresatte + støtteapp.
Sørge for kvalitative gjennomføringer av de første treningsøktene for lagene (hvor mange
økter det er behov for varierer fra år til år) i samarbeid med lagenes trenere/støtteapp.
Sørge for tilstrekkelig opplæring av nye trenere, både mht. innføring i klubbens føringer og
policy, men også ute på feltet.
Sørge for at treningsprogrammer/planer for trenere er lett tilgjengelig.
Sette i gang tiltak som bidrar til aktiv rekruttering av jenter dersom det ved oppstart ikke er
tilstrekkelig antall jenter til å ha eget jentelag.
Informere trenere om kurs og/eller faglige samlinger de kan/bør være med på.
Barnefotballkvelden er obligatorisk for alle trenere, delkurs 1 av C-lisens er obligatorisk for
hovedtrenere og fortrinnsvis bør det gjennomføres før sesongstart - ass. trenere oppfordres
også til å gjennomføre kurset.
Tydeliggjøre forventinger om at trenere deltar på trenersamlinger klubben arrangerer.
Presentere klubb, verdier, holdninger og visjon.
Oppfordre lagledelse til å opprette lukket Facebookgruppe for laget, denne vil i mange
tilfeller fungere godt som informasjonskanal.
Være med på det første foreldremøtet laget avholder når de har kommet godt i gang.

Rekrutteringsansvarlig i BSF fotball skal ha delkurs 1 og 2 av NFF C-lisens som minimum utdannelse.
Det fremkommer av BSF Fotball sitt organisasjonskart hvem som er Rekrutteringsansvarlig.
Forsikringer
Alle barn som er medlemmer er frem til og med fylte 12 år forsikret gjennom NIF. Spillere som er 13
og 14 år er forsikret gjennom NFF.
Sluttord
Klubbhånsboka er et levende dokument som skal gjøres kjent for klubbens medlemmer. Dokumentet
ligger tilgjengelig på klubbens hjemmesider, og vil bli gjennomgått ifbm. Foreldremøter, trenermøter
mv. Klubbhåndboka vil bli revidert foran hver sesong.
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BSF lover
LOVNORM FOR IDRETTSLAG
Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015
Veiledning til lovnorm for idrettslag
Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er
ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.
Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på
saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for
godkjenning. (www.idrettsforbundet.no/idrettskretser1/)
Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med
fotnotene i egen lov.
NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no

LOV FOR BJØRKELANGEN SPORTSFORENING1
Stiftet 12.mars 1910, vedtatt av årsmøtet 12. mars 1910 med senere endringer av 28. november
2011, godkjent av Akershus Idrettskrets våren 2012.
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§1

Formål

(1)

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

(2)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§2

Organisasjon

(1)

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2)

Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.2

1

Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn.

2

Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget
utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1. Dette skal
fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar
innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.
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(3)

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Akershus idrettskrets, hører hjemme i Aurskog –
Høland kommune, og er medlem av Aurskog – Høland idrettsråd3.

(4)

Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs
regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§3

Medlemmer

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
a)
akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak.
b)
ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre
organisasjonsledd i NIF.
(2)

Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes,
skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg.
Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan
påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til
idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes,
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3)

Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4)

Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets
regelverk og vedtak.

(5)

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6)

Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt
medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7)

Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på
inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og
gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt
informere om klageadgang.

(8)

Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av
ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling
av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må
deretter avholdes innen én måned.

(9)

Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre
uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan
omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv.

3

Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer
enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører.
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Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets
vedtak er ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.
(10)

Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd
med forskrift gitt av Idrettsstyret.

§4

Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.4 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse
i idrettslagets aktivitetstilbud.
II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE
§5

Kjønnsfordeling

(1)

Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting
i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal
være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved
valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra
hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes
representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret
innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg
foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt
styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)

Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt
årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om
dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon
kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§6

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i
minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en
person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

(2)

Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har
ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt
og medlemskap i laget.

4

Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter).
Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for
betaling av kontingent.
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(3)

Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av
styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4)

Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme
konkurranse.

(5)

Forslagsrett:
a)
Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
b)
Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget
c)
Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets
representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.
d)
Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på
årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.
e)
Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

(6)

Talerett:5
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i

§7

Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)

En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget
eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre
tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er
opphørt.

(2)

En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges
eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen
skjer.

(3)

Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan
sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4)

Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og
medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å
utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller
oppnevnt.

(6)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare
gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

idrettslaget.

5

Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må
følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde.»
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§8

Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1)

Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk
interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen
idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt,
eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i
første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget.
Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre
tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes
som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan
heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det
organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller
oppnevnt.

(4)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare
gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§9

Inhabilitet

(1)
En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge
grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a)
når vedkommende selv er part i saken,
b)
når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende
linje eller i sidelinje så nær som søsken,
c)
når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en
part,
d)
når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
(2)

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller
noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3)

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i
idrettslaget.

(4)

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende
viker sete.
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(5)

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som
gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller
annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten
vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part
krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn
til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til
avgjørelse.

(8)

Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§ 10

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)

Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et
flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)

Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling6 eller ved fjernmøte7. Ved skriftlig
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med
forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til
det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte
skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3)

Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11

Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i
forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)

Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI
§ 12
6
7

Regnskap, revisjon, budsjett mv.

For eksempel per e-post.
For eksempel møte per telefon/videokonferanse.
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(1)

Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.8

(2)

Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs
regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge
regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal
laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert
revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har
engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens
oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(3)

Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap.
Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4)

På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med
grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for
gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise
underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør
fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5)

Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom
idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.

(6)

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret
med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier
skal opplyses i note til årsoppgjøret.

(7)

Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i
forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 13

Årsmøtet

(1)

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars
måned9.

(2)

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt
på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets
internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på
idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at
dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal
behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig

8
9

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.
Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.
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sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort
tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
(3)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som
ikke kan behandles.

(4)

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer
og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

(5)

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som
minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6)

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er
oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 14

Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det
kan velges flere dirigenter og referenter.
§ 15

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal10:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.11
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til
å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.12
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.13
10. Foreta følgende valg:14
a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlem og 2 varamedlem15
10

Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende
måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan
bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.
11
Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og
lovnorm for idrettslag.
12
Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.
13
Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.
14
Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre
tillitsvalgte det er behov for.
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c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) To revisorer.16
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
§ 16

Stemmegivning på årsmøtet

(1)

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen
kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2)

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene
anses som ikke avgitt.

(3)

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har
fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og
etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 17

Ekstraordinært årsmøte

(1)

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers
varsel etter:
a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.
b) Vedtak av styret i idrettslaget.
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

15

Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og
varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem.
Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver.
16
Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende
som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» Punkt 10
forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»
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(2)

Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig
måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saklisten
og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort
tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal
det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og
dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(3)

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete
medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav
til minimumsdeltakelse.

(4)

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket
eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 18

Idrettslagets styre

(1)

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet17 mellom
årsmøtene.

(2)

Styret skal bl.a.:
a)
Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b)
Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med
de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge
for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
c)
Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
mandat/instruks for disse.
d)
Representere idrettslaget utad.
e)
Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.18
f)
Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten19.

(3)

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

§ 19

Grupper og komiteer

(1)

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge

17

Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå
evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller
vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer.
18
Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming.
19
Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.
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frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem
av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.
(2)

Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal
organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets
organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

(3)

Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette
grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på
årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan
årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater
fra gruppen.
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en
siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst
én ukes frist.
c) Det årlige møtet skal:
i. Behandle regnskap.
ii. Behandle gruppens årsberetning.
iii. Fastsette budsjett.
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets /
daglig leders godkjenning, jf. § 18.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker
og dopingsaker
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og
dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.
§ 21

Lovendring

(1)

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å
ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2)

Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av
idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er
begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3)

I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå
motstrid med NIFs regelverk.
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(4)

Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av
NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 22

Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør

(1)

Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder
senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2)

Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

(3)

Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter
avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses,
skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for
behandling av saken.

Oppdatert 14.5.2019

Side | 27

