Årsmøte Storhamar Allianseidrettslag
21. april 2022

Hockeymuseet, kl. 18:00

Til medlemmene i Storhamar Allianseidrettslag
Hamar, 15. mars 2022

Innkalling til årsmøte i Storhamar Allianseidrettslag 2022
Styret innkaller herved til årsmøte i Storhamar Allianseidrettslag.
Årsmøtet avholdes 21. april 2022 kl 18:00 på Hockeymuseet.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 7. april til
pm@klomstad.no . Det ønskes at denne mal brukes:
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/67f0c045d77541668094c87fd5d9f5ef/forslagforslagsskjema-til-arsmote-i-idrettslag-2020.docx
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet etter forespørsel på e-post.
Medlemmer i idrettslagene i idrettslagsalliansen plikter å inneha medlemskap også i
allianseidrettslaget. For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av
Storhamar Allianseidrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet
avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Storhamar Allianseidrettslag, Storhamar IL
Fotball, Storhamar IL Ishockey Yngres, Storhamar IL Ishockey Elite, Storhamar IL Håndball, Storhamar
IL Håndball Elite og Storhamar IL Kunstløp. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og
forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
Storhamar Allianseidrettslags lov.
Leder av valgkomiteen: Stein Olav Evensen (leder@storhamar-kunstlop.no)
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

1

Forretningsorden Årsmøte i Storhamar Allianseidrettslag
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.

TIL MEDLEMMER I STORHAMAR ALLIANSEIDRETTSLAG
Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Storhamar Allianseidrettslag
Styret viser til innkalling til årsmøte av 15. mars 2022
Årsmøtet avholdes den 21. april 2022 kl 18.00 på Hockeymuseet
Hamar 31.3.2022
Sak 1
Sak 2
Sak 3
Sak 4
Sak 5
Sak 6
Sak 7
Sak 8
Sak 9

Godkjenne de stemmeberettigete (Ta med dokumentasjon)
Godkjenne innkallingen
Godkjenne sakliste
Velge dirigent
Velge referent
Velg 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Behandle idrettslagets årsberetning
Behandle idrettslagets regnskap og budsjett
Behandle forslag og saker
1)
Lov for Storhamar Allianseidrettslag
2)
Retningslinjer for æresmedlemskap
Sak 10 Fastsette medlemskontingent
Forslag, uendret 300 kr
5 kr per medlem fra særidrettslagene
Sak 11 Foreta følgende valg :
11.1 Styreleder ( 1 år )
11.2 Nestleder ( ikke på valg )
11.3 Kasserer ( ny 2 år )
11.4 Sekretær ( ikke på valg )
11.5 Medlem ( ikke på valg )
11.6 Varamedlem ( ny 2 år )
11.7 Kontrollutvalg, 2 medlemmer og varamedlem
11.8 Representanter til Hamar idrettsråd
11.9 Valgkomite
Vedlagt følger følgende dokumenter:
– idrettslagets årsberetning for 2021
– regnskap for 2021
– kontrollutvalgets rapport
– forslag til budsjett 2022
– forslag og saker, herunder lovendringer
– styrets forslag til medlemskontingent
– valgkomiteens innstilling ettersendes
– styrets innstilling til ny valgkomitè ettersendes
Med vennlig hilsen
styret i Storhamar Allianseidrettslag

Årsberetning

Storhamar Allianseidrettslag

2021
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Styrets sammensetning
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Varamedlem:

Per Magnar Klomstad
Morten Saxrud
Per Arne Johansen
Hanne Dybsand Bratlie
Gro Hilde Reinsborg
Rolf Borge

Valgkomité:
Leder:
Medlemmer:

Stein Olav Evensen, Kunstløp
De til enhver tid ledere for lagene

Revisorer:
Ikke behov
Kontrollkomité: Stein Morten Onsrud, Ishockey Elite, og Nina Stokke Tronsrud, Fotball.

Styrets arbeid
Saker
I 2021 ble det avholdt ett fysisk styremøte. Vi sluttet oss til Ishockey Yngres plan for allidrett.
Klubbadmin er ajourført og samkjørt med Enhetsregisteret.
Morten Saxrud og Per Magnar Klomstad har representert idrettslaget på årsmøtet til Hamar
idrettsråd.

Aktivitet
Storhamar Allianseidrettslag har ikke drevet idrettslig aktivitet, og er fritatt fra kravene i lovnormen.
Allianseidrettslaget har som oppgave å vakte om alliansens logo og klubbfarger samt å stimulere til
samhold og gjennomføre felles prosjekter i alliansen.
MITT VALG
I samarbeid med Lionsklubbene i Hamar ble det 2. april 2019 inngått treårsavtale med stiftelsen Det
er mitt valg om MITT VALG idrett. Avtaleparter var fra starten Storhamar IL Håndball, Storhamar IL
Fotball, Storhamar IL Ishockey Yngres og Storhamar Allianseidrettslag. Fotball trakk trakk seg fra
prosjektet våren 2021. Begrunnelsen var at innholdet i Mitt Valg oppfattes å være sammenfallende
med trenerkurset «Grasrottreneren» som er obligatorisk for fotballen.
Hensikten var å sette enda større fokus på de sosiale ferdighetene, ha en felles arena for læring og
kunnskapsutveksling mellom de ulike grenene i alliansen, vise at Storhamar tar ansvar for felle
verdier og samfunnsoppdraget, og ikke minst å ha et felles prosjekt i idrettslagsalliansen.
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Prosjektet Mitt Valg i Storhamar har fra starten vært finansiert fra Gjensidigestiftelsen 230.000 kr,
Lions tulipanfond 240.000 kr, Lions lokalt 60.000 kr og allianseidrettslaget 30.000 kr. På grunn av
Covid-19 ble det for krevende å gjennomføre planlagte kurs i våren 2021
Prosjektgruppa for Mitt valg fra Storhamaralliansen har i 2021 hatt disse medlemmene: Eirik
Johansen og Oddmunn Blakseth, Ishockey Yngres, Terese Wahl, Håndball, og Per Magnar Klomstad,
allianseidrettslaget. I prosjektgruppa for Mitt valg er det avholdt 5 møter i 2021. Det er gjennomført
3 grunnkurs med 51 deltakere fra Stohamaralliansen i 2021 og 4 oppfølgingskurs med 41 deltakere.
Per 31.12.2021 har totalt 110 fra Ishockey Yngres og 50 fra Håndball gjennomført første del av
opplæringen, og 50 fra Ishockey Yngres og 20 fra Håndball har føllført og fått kursbevis.
Covid-19 har medført behov for å styrke finansieringen av Mitt Valg. Vi har i 2021 mottatt 80.000
kroner fra kalenderkomiteen i Storhamar Lions og 30.000 kroner fra OBOS Jubel.
HOCKEYMUSEUM
Medlemmer av museumsutvalg har vært Morten Lillehagen, Tore Kjendlie, Carl Oscar Bøe Andersen,
Lars Nicolaisen og Stein Hallem. Covid-19 har hindret det meste av planene for videreutvikling av
Hockeymuseet. Mot slutten av året ble det innkjøpt 65’’ LED-skjerm og Luft-til-luft varmepumpe til
museet.

Medlemsutvikling i Storhamaralliansen
2017

2018

2019

2030

2021

Kvinner

1114

1069

929

998

Menn

1847

1779

1649

1744

Totalt

2961

2848

2578

2742

Breddeidrettslagene
Aktive
Storhamar IL Fotball:
Storhamar IL Håndball:
Storhamar IL Ishockey Yngres:
Storhamar IL Kunstløp:
Totalt:

Trenere og støtteapparat
Storhamar IL Fotball:
Storhamar IL Håndball:
Storhamar IL ishockey Yngres:
Storhamar IL Kunstløp:
Totalt:

810
462
475
103
1850

Eliteidrettslagene
Storhamar IL Ishockey Elite
Storhamar IL Håndball Elite

90 (68 spillere + 22 trenere/støtteapp)
16 (12 spillere + 4 trenere/støtteapp)

3

157
100
188
3
448

Medlemstall 2021
Lag

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

> 26 år

Totalt

Storhamar IL
Håndball

Kvinner

3

138

112

17

45

315

Menn

1

23

89

25

9

147

Storhamar IL
Håndball Elite

Kvinner

0

0

0

6

41

47

Menn

0

0

0

0

43

43

Storhamar IL
Fotball

Kvinner

6

212

78

13

53

362

Menn

2

261

151

33

158

605

Storhamar IL
Ishockey Yngres

Kvinner

8

36

34

4

36

118

Menn

13

228

138

15

151

545

Storhamar IL
Ishockey Elite

Kvinner

0

1

1

0

50

52

Menn

0

4

59

18

296

377

Storhamar IL
Kunstløp

Kvinner

10

54

15

5

20

104

Menn

5

13

0

0

9

27

Storhamaralliansen

Kvinner

27

441

240

45

245

998

Menn

21

529

437

91

666

1744

Sum

Alle

48

970

677

136

911

2742

Æresmedlemmer i Storhamar Allianseidrettslag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Fritjof Kjendlie
Arvid Johansen
Leif Nygård
Egil Lillehagen
Helge Engeli
Kristian Nilsen
Martin Frankmoen
Per Arne Johansen
Osvald Severinsen
Erik Kristiansen
Roar Johansen
Per Edgar Kristiansen
Stein Hallem
Morten Saxrud
Jørn Lyberg
Per Magnar Klomstad
Pål Johnsen

1975
1975
1978
01.03.1980
01.03.1980
1985
1985
1992
1995
30.06.2000
2002
2003
2007
21.08.2010
21.08.2010
21.08.2010
2015
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Sum

462
90
967
663
429
131
2742

STORHAMAR ALLIANSEIDRETTSLAG
REGNSKAP

2021

2020

-87082,67
-1740,00
-269,00
-80000,00
-30000,00
-12845,00
-211936,67

-54682,15
-2719,00
-306,00

98295,99
34601,50
36,00
132933,49

10000,00

79003,18

41522,85

211936,67

57707,15

INNTEKTER
Bingo
Ref. merv.avgift
Renter/Utbytte
Lions
OBOS
Kontingent
Sum inntekter
UTGIFTER
Mitt Valg
Museet
Diverse
Sum utgifter
Overskudd

Hamar, 10. februar 2022

-57707,15

6184,30
16184,30

Kontrollutvalgets beretning for 2021
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved kontrollutvalget i Storhamar Allianseidrettslag sin beretning.
Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter Storhamar
Allianseidrettslags lov.

Vi har utført følgende handlinger:
Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har
funnet det nødvendig å gjennomgå. Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra styret. Vi har
gjennomgått styrets årsberetning for 2021 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2021.
Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap og balanse. Noter anses ikke for
nødvendig for dette regnskapet. Regnskapet består bare av 27 transaksjoner knyttet til inn/ut av bank.
Alle transaksjoner er kontrollert mot respektive bilag og kontoutskrift. Kontrollerte kostnader og inntekter
gjelder for inneværende regnskapsår, og det er avsatt for fakturakrav som ennå ikke er mottatt samt
opptjente inntekter som ennå ikke er fakturert/mottatt.
Balansen viser Storhamar Allianseidrettslags verdier for øvrig, og balanseverdier er kontrollert mot
underliggende dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr. 31.12.
Regnskapet viser et overskudd på kr 79.003, og ved årsavslutning 2021 økte den frie egenkapitalen med
tilsvarende til kr 285.889.

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av Storhamar Allianseidrettslag:
Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at det ikke er tegnet underslagsforsikring ut fra en kost/nyttevurdering. Basert på det materialet vi ellers har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere
merknader ut over det som fremgår av denne beretningen.

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet:
Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte regnskapet.

Konklusjon
Det er kontrollutvalget konklusjon at styret har utført de oppgaver som det er tillagt etter loven, og
kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og årsregnskap for 2021 godkjennes av årsmøtet.

Sted, dato
Hamar, 07 april 2022

Signatur medlem

Signatur medlem

Stein Morten Onsrud

Nina Stokke Tronsrud

STORHAMAR ALLIANSEIDRETTSLAG
Budsjett

2022

Inntekter
Kontingent 2742x5
Bingo
Ref.merverdiavgift
Diverse
Renter/utbytt
Sum inntekter

13710
55000
1000
500
100
70310

Utgifter:
Fornye varem MV konferanse 3 stk
Mitt Valg kurs
Museum
Diverse
Sum utgifter

4000
50000
40000
5000
99000

Forslag 1 til årsmøte i:

Storhamar Allianseidrettslag 2022

Fra:

Styret

Tittel på forslag:

Lovendring

Forslag:
Årsmøtet vedtar ny lov for Storhamar Allianseidrettslag med virkning fra 21. april 2022, jf. utsendt
forslag.
Begrunnelse:
Idrettsstyret, NIF, har i møte 16. november 2021 vedtatt ny lovnorm for idrettslag og
allianseidrettslag. Lovnormen er redigert, tilpasset Storhamar Allianseidrettslag.

Hamar 31. mars 2022
styret

Forslag 2 til årsmøte i:

Storhamar Allianseidrettslag 2022

Fra:

Styret

Tittel på forslag:

Retningslinjer for æresmedlemskap

Forslag:
Æresmedlemskap er idrettslagsalliansens høyeste utmerkelse. Nåværende eller tidligere medlemmer
av idrettslagsalliansen kan tildeles æresmedlemskap i Storhamar Allianseidrettslag. Personer som på
en fremragende måte og over lang tid, minst 20 år, har gjort en ekstraordinær innsats i
idrettslagalliansen og/eller som over lang tid har utført ekstraordinære sportslige prestasjoner på
nasjonalt toppnivå, kan tas opp som æresmedlem. Tildeling av æresmedlemskap krever enstemmig
vedtak av styret i Storhamar Allianseidrettslag. Innstillinger på personer til æresmedlemskap skal
minimum inneholde:
- Navn og fødselsdato
- Tid for medlemskap i idrettslagsalliansen
- Verv i idrettslagsalliansen
- Sportslige prestasjoner
- Personlige egenskaper
Æresmedlemskap deles ut på årsmøtet, eller annet egnet arrangement i idrettslagsalliansen.
Prisen består av et diplom og en gave fra klubben.
Æresmedlem er ikke forpliktet til å betale kontingent, men innehar fullverdig medlemskap i alle
særidrettslag i idrettslagsalliansen.
Æresmedlem tildeles frikort for to personer på alle arrangement i regi av idrettslagsalliansen.

Begrunnelse:

Styret utnevner æresmedlemmer etter forslag fra særidrettslagene i alliansen, lov for Storhamar
Allianseidrettslag § 11 pkt. 7. Årsmøte 2021 anmodet styret om å lage kriterier for tildeling av
æresmedlemskap.

Hamar 10. april 2022
styret

LOVNORM FOR IDRETTSLAG
Vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021.
LOV FOR STORHAMAR ALLIANSEIDRETTSLAG
Stiftet 20. mars 1935. Sist endret 21. mars 2022 Forslag
§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.
Allianseidrettslaget inngår i en idrettslagsallianse med Storhamar IL Fotball, Storhamar IL
Ishockey Yngres, Storhamar IL Ishockey Elite, Storhamar IL Håndball, Storhamar IL
Håndball Elite og Storhamar IL Kunstløp. For regler om idrettslagsallianser, gjelder NIFs
lov § 10-7.]

(2)

For regler om idrettslagets plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov §
10-1 (4).

(3)

Idrettslaget er medlem av NIF og dermed tilsluttet Innlandet Idrettskrets og Hamar
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
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For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i
overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.
§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.
9.

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
Behandle
a. idrettslagets regnskap
Side 2 av 5

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, tre styremedlemmer og ett varamedlem
b. Kontrollutvalg med leder og ett medlem, velges blant lederne i
særidrettslagene i alliansen
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
d. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem, velges blant
lederne i særidrettslagene i alliansen
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
- 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)
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-

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.

(7)

Styret utnevner æresmedlemmer etter forslag fra særidrettslagene i alliansen.

§ 12

Kontrollutvalg, valgkomité [og øvrige årsmøtevalgte organer]

(1)

For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12.

(2)

For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18.

§ 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)
c)
d)

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