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1. Historikk 
Med stor interesse for å drive skiidrett i bygda ble det skapt et behov for et eget idrettslag. 
Den 2. januar 1921 ble derfor idrettslaget Brann stiftet i Øverbygd. Idrettslaget hadde dette 
navnet fram til 1929 da det skiftet navn til nåværende Øverbygd IL. De første årene var det 
skiidretten (hopp og langrenn) som dominerte aktiviteten, men etter to år ble det dratt i 
gang etablering av fotballag. 
  
De første fotballkampene ble spilt på Storholmen på Øverbyeiendommen. Her spilte laget 
sine  
kamper frem til 1925 da banearealet måtte vike for beitemark. Fotballen lå etter dette død i 
ca 30 år fram til Forsvaret etablerte avdelinger i bygda etter krigen. 
 
Hoppkonkurransene ble fra og med 1930 årene gjennomført i Skjærhaugen og 
langrennskonkurransene på flere steder i bygda (Skjeggesnes, Gimle, Ågårdshalla, 
Rostadalen mfl). 
     
Etter krigen og fremover i nyere tid har idretten fortsatt og utviklet seg i Øverbygd. I 
perioden fra 1957 ble Jerven friidrettsklubb etablert. Denne hadde sitt anlegg på Holt. Jerven 
ble senere sammenslått med Øverbygd IL i 1975.  
 
Flere grupper med aktivitet er kommet inn i idrettslaget fra sekstitallet og frem til i dag. 
Anleggene er utviklet både på Holt (lysløype/skistadion), Gimlebanen (fotball), Skjold 
(lysløype), flere orienteringskart og Lagshytta.  
Gimlehallen gir i tillegg mulighet for å drive ulike idretter og aktivitet innendørs. Her kan 
nevnes at seniorlaget i handball damer hadde sin storhetstid på sytti- og åttitallet, og med et 
år i allnorsk 2. divisjon. 
 
Idrettslaget er i 2018 organisert med hovedstyre og fem undergrupper. Disse er ski, fotball, 
orientering, barneidrett og Lagshytta. 

 

2. Formål 
Øverbygd idrettslag skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive 
idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
Øverbygd idrettslag skal gjennom samarbeid og kameratskap fremme idrett i sunne former. 
 
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
 
 



3. Visjon 
Øverbygd idrettslag ønsker å kunne tilby: Idrett og aktivitet for ALLE i bygda. 

 

4. Verdigrunnlag 
Øverbygd idrettslag støtter seg til NIF sine verdier om " å arbeide for at alle mennesker gis mulighet 
til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for 
individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet". 

Det er tre hovedbegreper som trer fram som de mest sentrale for de verdier Øverbygd idrettslag 
ønsker å stå for: 

 

Glede – Samhold – Engasjement 
 

Glede: 

Å drive med aktivitet og idrett i Øverbygd idrettslag skal gi oss glede, uansett hvilke oppgaver som 
gjennomføres. Det skal først og fremst være lystbetont og gøy. Idrettslaget vil være et lag som 
oppmuntrer og motiverer sine medlemmer til aktivitet og idrett. 

Samhold: 

Øverbygd idrettslag ønsker å være et naturlig samlingspunkt for aktivitet og idrett i bygda. 
Idrettslaget skal være en sosial arena der tilhørighet, fellesskap, trygghet og inkludering er sentrale 
begreper. 

Engasjement: 

Øverbygd idrettslag er et idrettslag som baserer seg på frivillighet. Idrettslaget vil at medlemmene 
gjennom samhold og glede ønsker å engasjere seg. Vi ønsker å legge til rette for at medlemmene 
bryr seg, og at de ønsker å bruke tid på å delta i oppgaver som omhandler idrettslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Målsetting 
a) Hovedmål 

Øverbygd idrettslag skal gi alle som vil, muligheten til å drive med idrett. 

Øverbygd idrettslag skal øke medlemstallet, og få flere aktive medlemmer. 

b) Delmål 

Øverbygd idrettslag ønsker å engasjere den totale medlemsmassen.  

c) Virkemiddel  

Øverbygd idrettslag ønsker å satse på barneidretten, der bredde står i fokus. Barn skal få 
muligheten til å drive med mange forskjellige idretter så lenge som mulig. Idrettslaget ønsker 
å engasjere de "litt eldre" i barneidretten. Slik kan de vise seg som gode forbilder og 
motivatorer for de som er yngre. 

 

6. Organisering 
 

a) Organisatorisk tilknytning 

Øverbygd idrettslag er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF) gjennom Troms idrettskrets. 

Laget er tilknyttet de særforbund som lagets årsmøte bestemmer. 

Laget hører hjemme i Målselv kommune, og er medlem av idrettsrådet i kommunen. 

Øverbygd idrettslag er organisert slik: 

- Leder  
- Nestleder 
- Sekretær 
- Kasserer 
- 2 Styremedlemmer 
- Varamedlem 
- Gruppeledere og minimum 2 gruppemedlemmer 
- Kontrollutvalg (2 medlemmer og 1 varamedlem) 
- 4 medlemmer i valgkomiteen 

Hovedstyrets medlemmer velges for to år om gangen. 

Leder, kasserer, styremedlem og halvparten av gruppeledere velges i oddetallsår. 

Nestleder, sekretær, vara og andre halvparten av gruppeledere velges i partallsår. 

 



b) Organisasjonskart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSMØTET 

HOVEDSTYRET 
Leder 

Nestleder/ leder anleggskomite 

Styremedlem/ kasserer 

Styremedlem/ sekretær 

Styremedlem 

Styremedlem 

Varamedlem 

Gruppeleder: ski 

Gruppeleder: fotball 

Gruppeleder: lagshytta 
 
Gruppeleder: volleyball 
 
Gruppeleder: trimgruppe 

VALGKOMITE 
Leder 

Medlem 

Medlem 

Varamedlem  

 

KONTROLLUTVALG 
1. Medlem 
2. Medlem  

 
Varamedlem 



7. Årsmøtet 
• Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet. 
• Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året i måneden som er fastsatt i loven (innen utgangen av 

mars, jf. NIFs lov paragraf 2-11). 
• Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommune, og de særkretser idrettslaget 

er tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider. 
• Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes.  
• Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene. 
• Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal 

sendes ut senest 1. uke før. 
• Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt 

medlemskontingenten. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan IKKE skje 
ved fullmakt. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 
år.  

• Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å 
bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.  

• Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf (§13) 
 

a) Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigete. 
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 
3. Velge dirigent(er), referent(er) (trenger ikke være medlemmer av styret), 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.  
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100,- og treningsavgift, eller gi gruppestyrene 
    fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 
8. Vedta idrettslagets budsjett. 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  
10. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder 
b) Sekretær og kasserer 
c) Styremedlem og varamedlem 
d) Aktuelle gruppeledere og gruppemedlemmer 
e) To revisorer.  
f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
g) 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. 

 



b) Stemmegivning på årsmøtet 

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  
 
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.  
 
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.  
 
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.  
  

c) Ekstraordinære årsmøter 

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. 

 
Ekstraordinært årsmøte kunngjøres og innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter 
med minst 14 dagers varsel.  
 
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. 
 
Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 
eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  
 
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. 
 



8. Medlemmer 
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.  
 

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.  
 
Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 
 
Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets 
regelverk og vedtak. 
  
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 
 
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.  
 
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.  
 
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. 
 
Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre 
uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt 
kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, 
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før 
klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  
 
Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd 
med forskrift gitt av Idrettsstyret. 
 
 
 



 
 

a) Medlemskontingent og avgifter 
 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for 
deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. Medlemmer under 18 år betaler en lavere 
kontingent. 
Styret har mulighet til å sette ned eller frafalle kontingenten ved sykdom, arbeidsløshet, 
militærtjeneste eller andre grunner. 
 

b) Medlemsmøter 

Medlemsmøter kan holdes når hovedstyret finner det nødvendig. 

c) Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 
 
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i 
forbindelse med utførelsen av vervet. 
 
Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

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

d) Inhabilitet 

For lagets tillitsvalgte gjelder Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komites 
inhabilitetsregler (§ 9). 

e) Disiplinærsaker 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 
 

 

9. Hovedstyret 
Idrettslaget ledes og forpliktes av hovedstyret, som er idrettslagets høyeste myndighet 
mellom Årsmøtene (§18, loven).  
 
Hovedstyret i Øverbygd idrettslag består av leder, nestleder/leder anleggsgruppa, sekretær, 
kasserer, to styremedlemmer, et varamedlem og gruppeledere i henholdsvis Skigruppa, 
fotballgruppa og Lagshytta. 
 
 
Styret skal: 
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.  
 
 
Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer 
forlanger det. 
 
Vedtak kan fattes når flertallet av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med et 
 Flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 
 
Medlemmer som representerer Øverbygd idrettslag i Målselv idrettsråd har møte og talerett 
I Hovedstyret. 
 

10. Hovedstyrets oppgaver  
Leder- har den daglige ledelsen av idrettslaget. Skal lede styrets forhandlinger og lagets 
møter hvis ikke annet fastsettes. Lederen skal påse at valg, adresseforandringer o.l. som har 
interesse for krets og forbund blir meldt. Har ansvar for at de rapporteringsansvar som 
pålegges av overordnede idrettsmyndigheter blir utført. 

Nestleder- fungerer som leder under lederens fravær. Er leder for anleggsgruppa, og 
ansvarlig for at nødvendig vedlikehold blir iverksatt. Er ansvarlig for å sende søknader til 
overordnede instanser angående vedlikehold og nyanlegg. 

Sekretær- skal protokollføre alle hovedstyre-, arbeidsutvalg- medlems- og årsmøter. Skal i 
samarbeid med leder føre lagets korrespondanse, og er idrettslagets arkivar. 

Kasserer- fører hovedstyrets regnskap og medlemsfortegnelse. Skal anvise alle utbetalinger. 
Lagets midler settes inn i bank eller anbringes på annen forsvarlig måte, og kan ikke tas ut 
uten fungerende leders eller kasserers underskrift. Hovedstyret bestemmer til enhver tid 
hvor stort beløp kassereren til enhver tid skal ha i kassa. Kasserer i hovedstyret er 
kontaktperson for undergruppene og gir råd/ opplæring hvis ønskelig. 

Styremedlem- skal arbeide med enkeltsaker og gjennomføre tildelte oppgaver. 

Varamedlem- skal møte på hovedstyrets møter. 

Revisorer- skal gjennomgå regnskapene en gang i året, kontrollere kassen, og se etter om 
verdipapirer og andre eiendeler er tilstede. Enhver revisjon og kassakontroll føres inn i 
revisjonsprotokollen med nødvendige merknader. 

 



11. Gruppestyret 
Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 
organiseres og ledes.  
 
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.  
 
Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
 
Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets 
godkjenning. 
 
Gruppestyret er ansvarlig for gruppens økonomi sammen med lagets hovedstyre. 
 
Gruppestyret skal behandle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren. Den skal gjøre 
fremlegg for hovedstyret om stevner, og stå for teknisk arrangement. I idrettstekniske saker 
som bare vedrører gruppen, handler den selvstendig. 
 
Gruppestyret skal sørge for å få fram medlemmer til stevner, og hvis det er nødvendig, 
fungere som uttakingskomité. 
 
Gruppestyret skal sørge for at lover og disiplin holdes og rapportere overtredelser til 
hovedstyret. 
 
Gruppestyret legger fram for årsmøtet om gruppens virksomhet, deltakelse og plassering i 
stevner, samt revidert regnskap og budsjettforslag. 
 
Gruppen avholder minst 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.  
 
Det årlige møtet skal: 

i. Behandle regnskap. 
ii. Behandle gruppens årsberetning.  
iii. Fastsette budsjett. 
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift. 
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 

 
 

 

 

 



12. Økonomi 
Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig (regnskapsåret skal følge kalenderåret). 
Hovedstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi. 
 
Har idrettslaget en årlig omsetning på under kr. 5 millioner, skal den følge NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser. Er årlig omsetning på over kr. 5 millioner skal idrettslaget følge 
regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven og 
skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov 
§ 2-12.  
 
Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. 
Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. Alle innkjøp skal godkjennes 
av styret. Alle betalte faktura skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og 
styreleder. 
 
Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben. Når en reiser med et lag kan 
det betales ut forskudd til lagleder, han skal da levere inn reiseoppgjør og kvitteringer for 
brukte penger. En skal levere reiseregning/utleggsskjema med kvitteringer for å få igjen det 
en har lagt ut.  
 
På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 
resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslagets grupper, skal også omfatte 
regnskapene og budsjettene for gruppene. 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. 
 
Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom 
idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere. 
 
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. 
 
Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 
forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas på årsmøtet.  

 

 

 

 

 



13.  Valgkomite 
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 
frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem 
av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.  

 

14. Oppløsnig 
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. 
 
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 (loven). 
  
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.  

 

15. Lovendring  
Endringer av denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha 
vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 

Punkt 19 (oppløsning) kan ikke endres. 

 


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

