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Presentasj on av vertsklubb
Samarbeid med idretten i Senja kommune

-

ved ridmairn Hogne Eidissen

SAKSLISTE:
fremmstte representantene.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til 6 underskrive protokollen.
4. Godkjenne regnskapet for Lenvik idrettsrid
5. Vedta budsjett for 2020.
6. Vedta fordelingsnokkel lokale aktivitetsmidler (LAM)
7. Vedta lovnorm
8. Foreta folgende valg:
d) Representanter til ting og moter i de organisasjoner idrettsridet er tilsluttet.
a) Arsmotet gir styret fullmakt til i utnevne representanter til Troms
Idrettskrets ting og andre representasjoner
e) Valgkomitd med leder, to medlemmer og et varamedlem
f) Kontrollutvalg med leder, et medlem og et varamedlem
1. Godkjenne de

Vi minner om at alle innkalte laglforeninger kan stille med to representanter, en av hvert
kjonn. Bare Troms idrettskrets kan gi dispensasjon for hmste med to av samme kjonn.
Representant(er) mi ha med seg fullmakt underskrevet av lagets leder. Fullmaktsskjema
finner du her:
https ://www. senj aidrettsrad.no/wp-contenVuploads/2020/06IFULLMAKTsK ema.doc
Kun de godkjente representantene har stemmerett under irsmstet.
VEL MOTT!
Sakspapirene er lagt ved

Styret

Forretningsorden
1.

Arsmoteforhandlingene ledes av valgt dirigent

2.

Ingen representanter gis normalt rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak.
Taletiden settes til hoyst tre minutter forste gang og to minutter andre og tredje gang.

3.

Alle forslag

4.

For at vedtak skal vrere gyldige, mi de vere fattet med flertall av de avgitte stemmene
nir ikke annet er bestemt i lov. Ved avstemning benyttes fortrinnsvis
handsopprekning. Hvis det er tvil om utfallet av avstemmingen, skal dirigenten
forlange skriftlig votering. I protokollen fsres alle forslag og de vedtak som er gjort.
Blanke stemmesedler teller ikke, og slike stemmer regnes som ikke avgitt.

skriftlig til dirigenten og vrcre undertegnet med forslagsstillers
navn. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til
votering. Forslag kan bare fremmes i saker som stir pi sakslisten.
mA leveres

Resultatregnskap for 2019
LENVIK IDRETTSRAD

20{9

2018

Annen driftsinntekt

543 034

386 851

Sum driftsinntelter

543 034

386 851

Note

Varekostnad

(320249',)

(99 207)

Lonnskostnad
Annen driftskostnad

(211737)
(e5 604)

(263 7241
(e7 375)

Sum driftskostnader

t627 ssr)

(460 305)

(84 556)

(73 454)

Driftsresultat
Annen renteinntekt

125

Sum finansinntekter

125

Netto finans

125

146

Ordinart reaultat fsr skattekoctnad

(84

€r)

(73 308)

Ordinart resultat

(84 4s1)

(73 308)

Arsresultat

__t8111!.1 _111_1991

Overforinger
Annen egenkapital

Sum

(84 431)

(73 308)

_____{81-flt

_-g!-1991

Balanse pr. 31. desember 2019
LENVIK IDRETTSRAD

2019

2018

Bankinnskudd, kontianter og lignende

129 587

241 744

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

129 587

241 704

Sum omlopsmidler

129 587

211 704

Sum eiendeler

129 587

241 704

Note
EIENDELER

Omlopemidler

Balanse pr. 31. desember 2019
LENVIK IDRETTSRAD

Note

2019

2018

EGENKAPITAL OG GJELO
Egenkapit l
Opp,lient egenk.pital
Annen egenkapital

101 486

185 917

Sum opptlent eg6nk.paial

101 486

185 917

Sum Ggenk.pital

'r

01 486

185 917

Gjold

Kortsiktig gjeld
Leverandorgield
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

0

110

12 219
27 190

12 560

Sum kortsililig gjeld

39 409

5s 787

Sum gjeld

39 409

55 787

1/rc 896

241 701

Sum egenkapit l og gield

Ralph Simonsen
Styrebrmann

Lisa Gresseth
Styrernedlem

Anne Grete Normann
Styremedlem

Trond J. Kaspers€n

Roger Haugnes

Styremedlem

Styremedlem

ffi
Styremedlem
Hilde M. Amundsen
Styremedlem

lf Edvardsen

leder

43 116

Til irsmotet

i

Lenvik idrettsrid.

Revisjonsberetning for 2019'
Jeg har

pl kr'
revidert irsregnskapet for Lenvik idrettsrid for 2019 som viser et underskudd

84.431,-.

oggod regnskapsskikk
Arsregnskapet bestir av resultatregnskap og balanse' Regnskapsloven
er benyttet ved utarbeidelse av irsregnskapet'
posteringer er legitimert
utfort revisjon i samsvar med lover og forskrifter. Samtlige
mener at styret
med bilag. Selskapets bankkonto stemmer med bankens kontoutskrifter.leg

Jeg har

har oppfylt sin plikt

til 6 sorge for oversiktlig registrering og dokumentasion

regnskapsopplysninger isamsvar med lov om god bokforingsskikk.
Revisor kan anbefale .rsmote 6 godkjenne regnskapet for 2019.

Finnsnes, 2Ol5 2020'

Trond Kristiansen

ft""f

av

Senja

ldrettsrid

Budsjett 2020
Noter

Inntekter
Troms og Finnmark Idrettskrets
Senja Kommune
Momskompensasjon

Renteinntekter

Lenvik idrettsrid

130

000,00

275 000,00
30 000,00
50,00
55 000,00
490 050,00

Sum inntekter

Utgifter
Klubbtilskudd
Lonn til ansatte
Arbeidsgiveravgift
Innberetn.pl. Pensjonskostnad avg.pl
Leie lokaler
Programvare f,rlig vedlikehold
Annet driftsmateriell
Aktiviteter
Regnskapshonnorar

Kontorrekvisita
Moter, kurs oppdatering
Bilgodtgiorelse oppgavepliktig

Sum utgifter

149 000,00

213 800,00
12 000,00
10 000,00

t3 200,00
1 000,00

2 000,00

23 000,00
16 000,00

I

500,00

5 000,00

23 000,00

Passasjertillegg

3 000,00

Konttrollutvalg
Reisekostnad, ikke oppgavePl
Diettkostnad, oppgavepliktig
Bank og kortgebyrer

5 000,00
g 500,00

2 050,00
2 000,00
490 050,00

Noter:
I Tilskudd fra Troms Fylkeskommune kanaliseres giennom Troms Idrettskrets

1

Forslag

til fordelingsnOkkel LAM - Senja ldrettsrid

Etter anbefalinger fra NIF er det medlemstall som danner grunnlaget for fordelingen

r

Min 35-40%: barn 6-12 6r, herav LO-12%tilldrettsskoler
(

o
o
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Barn med spesielle behov
Regelmessig aktivitet som ikke blir registrert innen idrettsregistreringen
Lag med spesielle trener- og lederutdanningstiltak

Inntil 2 % fordeles til idrettslag som har sertifisert seg som <Rent idrettslag>.
Maksimalt kr 2.500 pr idrettslag
ldrettsridet gis fullmakt til 6 fravike fordelingsn6kkelen.
Nedenforstlende rapporterlngsskjema bes innarbeides i klubbenes lrsmelding:

Tiltak

Hva slags tiltak

MSlgruppe

Antall deltagere

6-t261

ir
Barn med spesielle behov.
Dette er tiltak som krever en
ekstra tilrettelegging for
enkelte grupper som f. eks.
funksjonshemmede,
asylsokere, flyktninger og barn
med adferdsproblematikk
Regelmessig akivitet som ikke
blir registrert innen
ld rettsregistreri ngen Dette er
tiltak som mi gjennomfores
minst 5-6 ganger og hvor antall
deltagere pr gang i aldersgr. 5L2 og 13-19 6r mi
dokumenteres.
Lag med spesielle leder - og

lederutdanningstiltak. Dette
kan vere tiltak hvor lag/klubber
tilrettelegger for 6 beholde unge
utovere i trenerteam/ledelsen for
laget/klubben. Dette kan vare seg
utdvere som ellers ville ha
forsvunnet fra den organiserte

idretten. Disse unge vil pi denne
m6ten fortsette A vare forbilder
for de yngre utoverne.

13-19

LovNoRM FoR IDRETTSnAu
Vedtatt av ldrettsstyret23. oktober 2019.

LOV FOR Senja Idrettsrid
Sist endret 01.07 .2020.

I. II\NLEDENDE BESTEMMELSER

I
(1)

Formil

(2)

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

2
(1)

Organisasjon

S

$

Idrettsridet skal arbeide for best mulige forhold for idretten innen idrettsridets
grenser. Idrettsridet skal v€re en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene
og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsridet er et felles organ for idrettslagene tilsluttet idrettsridet som er organisert
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komit6 (NIF) giennom

i

idrettskretsen.

(2)

Idrettsr6d opprettes, sammenslas og opploses av idrettskretsen, som ogsi fastsetter
idrettsridets grenser.

(3)

Alle idrettslag skal vrre tilsluttet et idrettsrid'

(4)

Idrettsridet skal overholde NIF og idrettskretsens regelverk og vedtak. NIFs regelverk
gielder for idrettsridet uavhengig av hva som mitte sti i idrettsridets egen lov.

3
(1)

Oppgaver

(2)

Idrettsridet skal vere et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primrrt
lokalt niv6.

(3)

Alle saker som er av felles interesse for idretten skal

$

Idrettsr6det skal:
a) Styrke idrettens rolle og rammevilk6r i lokalsamfunnet,
b) foreta prioriteringer pi vegne av idrettslagene,
c) dokumentere og synliggjsre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale
idrettspolitiske handlingsprogram, og
d) vere en moteplass og utviklingsarena i skjreringspunktet mellom offentlig og
frivillig virke.

sendes

pi

til kommunen gjennom

idrettsridet.

4
(1)

Kontingent

(2)

Idrettslag som skylder kontingent for mer enn ett 6r, har ikke tale- eller stemmerett
fusmotet i idrettsr&det.

S

Er kontingent innfsrt, fastsettes denne av d.tsmstet i idrettsridet for det pifolgende
kalenderir.

pi
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II. TILLITSVALGTE

5
(1)

Kjonnsfordeling

(2)

Ved valg/oppnevning til styre, rid, utvalgikomit6 mv. i strid med bestemmelsen, skal
styret innd 6n m&ned etter irsmstet sende ut innkalling til ekstraordinert irsmste der
nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir
sittende til nytt styre, komit6 mv. er valgVoppnevnt'

(3)

Ved representasjon mi den delegasjon som mster oppfulle bestemmelsen, hvis ikke
skal antallet repiesentanter i den fremmotte delegasjonen reduseres slik at den
oppffller bestemmelsen. Arsmotet kan likevel godkjenne den fremmstte delegasjonen
dersom det foreligger uforutsette forhold utenfor organisasjonsleddets kontroll.

(4)

Idrettsstyret kan pilegge idrettsrAdet 6 oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle
nytt irsmote eller foreta ny oppnevning'

(5)

Idrettsstyret kan, nir det foreligger sarlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen for et valg/oppnevning.

$

6
(l)

S

(Z)

Idrettsridet skal arbeide for lik kjonnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer,
komiteer mv. og represenksjon til idrettskretstinget. Ved valg/oppnevning av styre,
rid, utvalg/komit6 mv. og ved representasjon til idrettskretstinget, skal begge kjonn
v&re representert. Sammensetningen skal vrere forholdsmessig i forhold til
kjonnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valgloppnevning av mer enn tre
pl.ron.r, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjonn. Bestemmelsen
gielder ogsi der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke
med ved beregningen av kjonnsfordelingen.

til

Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker
Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
a) utfsrer lsnnet arbeid for et organisasjonsledd tilsvarende en stillingsbrok pi mer
enn 20 o/o" ellet
b) mottar mer enn I G i lsnn/andre ytelser fra et organisasjonsledd i lopet av et
kalenderar'

mv'
En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, rfld, utvalg/komit6
relevant
ffir
som
i organisasjonsleddet.ll", ou.rordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgl
av
ansettelse i organisasjonsleddet, plikter 6 fratre tillitsvervet ved tiltredelse
opphott.
er
ikke gieninntre fsr ansettelsesforholdet
stillingen, og

i*

(3)

som
En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes
kan heller ikke
Det
representant til ting elGr ledermste i overordnet organisasjonsledd.
u.ig., eller oppneures representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd
representasj onen skj er.

(4)

rett
Bestemmelsen er ikke til hinder for at et organisasjonsledd gir de ansatte
utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.

til

i
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(s)

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

(6)

Idrettsstyret kan, nflr det foreligger serlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen
til valg/oppnevning.

$7

Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til et
organisasjonsledd

(1)

En person som har en skonomisk srerinteresse i driften av et organisasjonsledd, som
overstiger I G i lopet av kalenderiret, er ikke valgbar til styre, rid, utvalg/komitd
innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gielder styremedlem,
ansatt eller aksjonrer med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik
skonomisk sarinteresse som nevnt i fsrste setning. Begrensningen gielder ikke for
styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som fEr en slik skonomisk
serinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter 6 fratre tillitsvervet, og kan
ikke gjeninnfe fsr ansettelsesforholdet mv. er opphort.

(2)

Person som i henhold til forste ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
oppnevnes som representant til ting eller ledermste i overordnet organisasjonsledd.
Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende
tilknytning til det organisasj onsledd representasj onen skj er.

(3)

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

(4)

Idrettsstyret kan, nir det foreligger srerlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen
for et valgloppnevning.

s8

Inhabilitet

(1)

En tillitsvalgt, oppnermt representant eller ansatt i idrettsridet er inhabil til
tilrettelegge grunnlaget for en avgjorelse eller til i treffe avgiorelse:
nir vedkommende selv er part i saken,
nfu vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller
nedstigende linje eller i sidelinje si nrer som sosken,
nir vedkommende er eller har vrert gift med eller er forlovet eller samboer med
en part,
nAr vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i
et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

i

a)
b)
c)

d)

(2)

Likesi er vedkommende inhabil ndr andre seregne forhold foreligger som er egnet til
6 svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt pi om
avgjorelsen i saken kan innebrre serlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende
selv eller noen som vedkommende har ner personlig tilknytning til. Det skal ogs&
legges vekt pA om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part-

(3)

Er en overordnet inhabil, kanavgSatelse i saken heller ikke treffes av direkte
underordnet i idrettsrfldet.

(4)

Inhabilitetsreglene far ikke anvendelse dersom det er ipenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil
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kunne pivirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at
vedkommende viker sete.

(5)

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

(6)

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgiorelsen av organet selv, uten at vedkommende
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstir sporsmil om inhabilitet for
flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjorelsen av sin egen eller et annet
medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville vere vedtaksfsrt i sporsmilet.
I sistnevnte tilfelle skal alle mstende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si
fra om forhold som gior eller kan giore vedkommende inhabil. For sporsmilet
avgjores, bsr varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til hmste og delta ved
avgiorelsen dersom det kan giores uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) | avige tilfeller avgJar vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en
part krever det og det kan gjores uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers
finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge sporsmilet for sin nrermeste
overordnede til avgiorelse.
$

9

Vedtaksfsrhet, flertallskrav og protokoll

(1)

Styrer, komiteer og utvalg i idrettsridet er vedtaksfsre n6r et flertall av medlemmene
er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er
msteleders stemme avgjorende.

(2)

Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fiemmote, 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 fiernmote
skal alle motedeltakeme kunne kommunisere med hverandre.

(3)

Det skal fores protokoll fra styremoter. Protokollene skal vrere tilgiengelige for
idrettslag tilsluttet idrettsridet, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte
sak.

S

10

Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgiorelse

(1)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nsdvendige, faktiske utgifter som pifores
vedkommende i forbindelse med utforelsen av vervet.

(2)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgiorelse for sitt arbeid.

(3)

Godtgiorelse
regnskap.

til styret og daglig leder skal klart fremg6

av vedtatt budsjett og

III. OKONOMI
S

11

Regnskaps- og revisjonsplikt mv.
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(l)

(2)

Idrettsridet er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et irsregnskap som
fastsettes senest seks mineder etter regnskapsirets slutt. Idrettsstyret kan sette en
tidligere frist. Arsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom
idrettsridet har daglig leder, skal ogsi daglig leder undertegne.

Idrettsridet skal folge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette
gjelder. Idrettsrid med en 6rlig omsetning pi fem millioner kroner eller mer, skal
engasjere revisor og folge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de
ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettsrid som ikke har
regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gj elder uansett folgende :
a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsaret og
skal omfatte hele idrettsridets aktivitet. Dersom idrettsridet er inndelt i flere
grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter ogsi vises i
regnskapet.

b) Alle transaksjoner skal dokumenteres pi en mite som viser deres berettigelse.
c) Regnskapet skal bokfsres og spesifiseres s6 ofte som opplysningenes karakter og
idrettsrAdets art og omfang tilsier.

d)

(3)

Regnskapet med alle bilag, bokfsrte opplysninger og underdokumentasjon skal
oppbevares pi en trygg mite i minimum fem Ar etter regnskapsArets slutt.

Bankkonti skal vrere knyttet til idrettsridet, og skal disponeres av minimum to
i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal vere godkjent av minimum to
personer i fellesskap.
personer

(4)

Idrettsridetskalhaunderslagsforsikring.

12
(l)

Budsjett

$

(2)
(3)
S

13

PA irsmstet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal
spesifiseres serskilt.

Budsjettet skal vare realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det
dekkes av positiv egenkapital.
Det vedtatte budsjettet bsr fremkomme i egen kolonne

Utlin

nir

drsregnskapet fremlegges.

og garanti

Idrettsrid kan ikke gi 16n eller stille garantier for lan hvis ikke l6net eller garantien er sikret
med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lan og garantier skal
opplyses i note til arsoppgjoret.

IV. ARSM0TE,STYRE, UTVALG MV.

14
(1)
S

Arsmotet
Arsmstet er idrettsridets hoyeste myndighet som avholdes hvert 6r innen utgangen av

juni mined.
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(2)

Arsmstet innkalles av styret med minst 6n mineds varsel direkte til de idrettslag som
har representasjonsrett, og sendes idrettskretsen til orientering. Innkallingen kan
henvise til at saksdokumentene gizres tilgiengelig pi idrettsrAdets intemettside eller pi
annen forsvarlig mite. I si fall skal det fremgi at dokumentene vil bli giort
tilgjengelige senest 6n uke for fusmstet. Forslag som skal behandles pi drsmotet, mi
vere sendt til styret senest to uker fsr irsmotet. Fullstendig sakliste og andre
nodvendige saksdokumenter med forslag til irsmstet mi vere gjort tilgiengelig senest
6n uke fsr irsmotet.

(3)

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

(4)
(5)

Arsmotet er vedtaksfsrt med det antall godkjente representanter som mster.

Pi irsmstet kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er
oppfart pi den saklisten som er giort tilgiengelig eller sendt ut. Andre saker kan
behandles nir 213 av de fremmstte stemmeberettigede vedtar det, ved godkjenning av
saklisten.
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(1)
$

(2)

Moterett, talerett, forslagsrett og stemmerett
Forslagsrett til fusmstet:
Styret.
Etrepresentasjonsberettigetidrettslag.
Msteberettiget komit6/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsomrAde.

a)
b)
c)

Moterett, talerett, forslagsrett og stemmerett pi irsmotet:
Styret.
Representanter fra idrettslag efter falgende skala: 2 frahvet idrettslag.
Kjonnsbalanse mi vrere i ivaretatt.

a)
b)

Representanter mA vere valgt pA Arsmote

(3)

i idrettslaget eller oppnevnt av styret.

Moterett, talerett og forslagsrett pi irsmotet i saker som ligger innenfor utvalgeV
komiteens arbeidsomride;
Kontrollutvalgets medlemmer.
Valgkomiteens medlemmer.

a)
b)
(4)
(5)

(6)
$
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Msterett og talerett

a)

pi irsmotet:

Representant fra idrettskretsen og NIF.

For 6 ha stemmerett, og v&re valgbar til irsmstevalgte organer og kunne velges/
oppnevnes som representant til ting i overordnet organisasjonsledd, mi man ha fult l5
Frr ilopet av kalendertret,vertmedlem av et idrettslag tilsluttet idrettsradet i minst 6n
maned og ha giort opp sine skonomiske forpliktelser til idrettslaget.
En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av folgende verv i idrettsridet: medlem
av styret, valgkomitd, kontrollutvalg, revisor.
Ledelse av irsmstet
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,Arsmstet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfsrer behover
valgVoppnevnt representant.
S
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i

vere

Arsmstets oppgaver
fusmstet skal:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I l.
12.
13.

a)
b)
c)
d)

Godkjenne de fremmstte representantene.
Velge dirigent(er).
Velge protokollforer(e).
Velge to representanter til 6 underskrive protokollen.
Godkjenne innkallingen.
Godkjenne saklisten.
Godkjenne forretningsorden.
Behandle beretning for idrettsrfldet.
Behandle idrettsridets regnskap, styrets skonomiske beretning,
kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
Behandle forslag til arbeidsprogrirm. Drsfte og prioritere planer for
anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.
Behandle forslag og saker.
Vedta budsjett.
Foreta folgende valg:
Styre med leder, nestleder, 9 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Kontrollutvalg med 2 medlem(mer) og minst 1 varamedlem.
Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til 6 oppnevne
representantene.
valgkomitd med leder, antall2 medlemmer og ett varamedlem.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Avige medlemmer velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer
skal det velges l.varamedlem, 2.varamedlem osv.
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(1)
S

@

Stemmegivning

pi

flrsmstet

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for i vrere gyldig, vrere
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn
6n stemme og ingen kan stemme pi vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som
ikke avgitt.
Valg foregir skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om
det. Blanke stemmer, eller stemmer pi kandidater som ikke er foreslitte, eller som
inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges teller ikke, og stemmene
anses som ikke avgitt.

(3) Nir et valg foregir enkeltvis og ingen kandidat oppnir mer enn halvparten

av de
avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnidd flest
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgiores valget ved loddtrekning.

(4) Nir det ved valg skal velges flere ved en avstemning, mi alle, for 6 anses valgt, ha
mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem.
Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnidd dette i fsrste omgang, anses de
valgt som har fbtt mer enn halvparten av stemmene. Det foretas sA omvalg mellom de
Side 7 av 9

ovige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fbtt flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgiores valget ved loddtrekning.
S
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(1)

Ekstraordinrert Arsmste i idrettsridet
Ekstraordinrert drsmote i idrettsridet innkalles av idrettsridets styre med minst 2 ukers
frist etter:

a)
b)
c)
(2)
(3)
(4)
(5)

$
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Vedtak av idrettsridets styre eller 6rsmote.
Vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd.
Skriftlig krav fra ll4 av idrettslagene i idrettsridet.

Saklisten og andre nodvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller vrere
giort tilgiengelig p6 forsvarlig m6te og dette skal fremgi av innkallingen.

Et ekstraordinert irsmote er vedtaksfsfi med det arfiall godkjente representanter som
mster.
Ekstraordinert irsmste i idrettsridet skal bare behandle de saker som er angitt i
vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinrere irsmstet.
Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgior det ekstraordinrere irsmstet hhv.
under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinare
irsmotet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

Disposisjoner av vesentlig befydning, ekstraordinar karakter eller betydelig
omfang

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordiner karakter eller betydelig omfang i forhold
til idrettsr6dets stsrrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av drsmstet.
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(2)

ldrettsridets styre
Idrettsridet ledes og forpliktes av styret som er idrettsridets hoyeste myndighet
mellom iirsmstene.
Styret skal blant annet.:

a)
b)
c)
d)
e)
0

g)

Iverksette irsmstets og overordnede organisasjonsledds vedtak og
bestemmelser.
Foresti idrettsridets administrasjon, og representere dette utad.
Arbeide med saker som er nevnt i $ 3.
Oppnevne utvalglkomiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for
disse.
Gi uttalelse til idrettskretsen ved opptak av nye idrettslag i NIF.
Pise at idrettsridets midler brukes og forvaltes pi en forsikfig mite i samsvar
med de vedtak som er fattet pi irsmstet eller av overordnet organisasjonsledd,
sorge for at idrettsridet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig okonomistyring.
Oppnevne representanter
representanter.

til idrettskretstinget dersom irsmotet ikke har valgt
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(3)

Styret skal avholde moter nAr lederen bestemmer det eller minst to av
styremedlernmene forlanger det.

922

Valgkomit6

Valgkomiteen velges pi fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem
innstilling pi kandidater til alle ovrige tillitsverv som skal velges pi irsmotet. Medlem av
valgkomit6 som selv blir kandidat til verv, plikter & tre ut av valgkomiteen med mindre
vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er
aktuell for vervet.
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Kontrollutvalg
Kontrollutvalget har folgende oppgaver:
Pise at idrettsridets virksomhet drives i samsvar med idrettsridets og
overordnet organi sasj onsledds re gelverk o g vedtak.
Ha et srerlig fokus pi at idrettsridet har forsvarlig forvaltning og
okonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak,
bevilgninger og okonomiske ftunmer.
Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles pi 6rsmote, og avgi en
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsomr6de.
Fare protokoll over sine moter, avgi en beretning til6rsmote, og foreta
regnskapsrevisjon, med mindre idrettsridet har engasjert revisor. I si fall skal
utvalget minst ha et irlig mote med revisor, og kan ved behov engasjere
revisor for iL utfsre de revisjonsoppgaver utvalget finner nodvendig.

a)
b)
c)

d)

(2)

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjorelser og dokumenter
som utvalget anser nodvendig for 6 utfsre sine oppgaver.

V. OVRIGE BESTEMMELSER

524
(l)

(2)

Lovendring
Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm,
og giore endringene kjent for tilsluttede idrettslag si snart de er vedtatt av sfyret.
@vnge lovendringer kan bare foretas pi ordinert eller ekstraordinrert arsmste i
idrettsridet etter 6 ha vrert oppfort pi saklisten, og krever 213 flertall av de avgitte
stemmer. Endringene trer i lcraft straks, med mindre firsmstet vedtar noe annet.

Dersom irsmstet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved
eventuell motstrid mellom idrettsridets regelverk og NIFs regelverk, gar NIFs
regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pilegge
nodvendig endring for & trurgi motstrid med NIFs regelverk.

(3)
$
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Endringer i $$ 24 og25 kan ikke vedtas av idrettsriidet selv med mindre endringene
falger av NIFs regelverk eller lovnorm.

Opplosning

Idrettsridet kan bare opploses av idrettskretsen. Ved opplosning eller annet opphor av
idrettsridet tilfaller idrettsridets overskytende midler etter awikling et formdl godkjent av
idrettskretsen.
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