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Avdeling: 1 ADM/HOVEDSTYRE

3400 OFFENTLIGE TILSKUDD -207 392,00 -214 000,00-236 037,57

3401 GRASROTANDEL -31 413,45 -18 000,00-28 822,15

3441 ANDRETILSKUDD 0,00 0,00-20 000,00

3920 MEDLEMSKONTINGENTER -117 756,00 -120 000,00-137 505,36

3995 DUGNAD, ØVRIGE INNTEKTER -24 500,00 -3 000,000,00

3999 DIVERSE INNTEKTER -3 521,85 0,00-9 363,60

4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 2 220,00 125 000,00209 254,12

4220 MILFANE 0,00 25 000,000,00

5330 GODTGJØRSLE TIL STYRE 14 000,00 11 000,0010 000,00

6630 VEDLIKEHOLDSAVTALE DATA, REGNSKAP 4 546,00 4 000,004 040,00

6730 KURS, OPPLÆRING 16 097,90 10 000,003 500,00

6800 KONTORREKVISITA 606,11 0,001 618,81

6810 KOPIERING / TRYKKING 0,00 1 000,001 438,00

6940 PORTO, REKV, TELEFON ETC. 0,00 1 000,003 523,36

7040 FORSIKRING 6 588,00 7 000,006 929,00

7320 REKLAME/ANNONSER 3 068,00 2 000,00675,00

7425 TRENERUTGIFTER 0,00 2 000,000,00

7790 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 33 898,51 45 000,0074 676,20

8040 RENTEINNTEKTER -14 022,16 -14 000,00-9 304,56

8170 BANKGEBYRER 0,00 2 000,001 104,00

Sum utgifter

Sum inntekter

-317 580,94 -134 000,00

67 002,36

-384 583,30

221 000,00

-355 000,00

Sum Avdeling: 1 - ADM/HOVEDSTYRE -124 274,75

307 453,93

-431 728,68
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Regn 2014 Budsjett 2015

Regnskapsoversikt Avdeling

Regn 2015

Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10

Kontonr fra 3000 til 9999

Periode fra 1 til 12



Avdeling: 2 HÅNDBALL

3123 DRAKTREKLAME/ANNEN SPONSING -4 487,00 -5 000,000,00

3921 TRENERKONTINGENT 0,00 -12 000,00-5 700,00

3960 INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER -5 576,00 -10 000,00-13 058,26

3965 INNTEKT LOTTERI/BASARER O.L. -18 911,00 -20 000,00-18 780,00

3985 KIOSKSALG -57 416,00 -60 000,00-42 486,00

4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 43 457,00 30 000,0019 548,25

4240 UTGIFTER LOTTERI/BASARER 8 304,00 8 000,006 323,00

4245 UTGIFTER KIOSKSALG 35 167,11 35 000,0023 786,66

5330 GODTGJØRSLE TIL STYRE 1 200,00 2 000,002 000,00

6730 KURS, OPPLÆRING 600,00 10 000,002 210,00

6790 DOMMERREGNINGER 3 050,00 10 000,007 466,00

6940 PORTO, REKV, TELEFON ETC. 0,00 1 000,000,00

7140 REISEKOSTNADER, AKTIVE 22 244,00 18 000,0013 812,00

7410 KONTINGENT, SÆRKRETSER 48 787,00 50 000,0031 999,50

7415 STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER 12 300,00 12 000,0024 186,00

7425 TRENERUTGIFTER 35 500,00 36 000,0029 000,00

7790 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 9 099,83 10 000,0011 569,25

Sum utgifter

Sum inntekter

133 318,94 115 000,00

219 708,94

-86 390,00

222 000,00

-107 000,00

Sum Avdeling: 2 - HÅNDBALL 91 876,40

171 900,66

-80 024,26
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Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10

Kontonr fra 3000 til 9999

Periode fra 1 til 12



Avdeling: 3 FOTBALL

3930 LISENSER -7 800,00 -5 000,00-5 700,00

3960 INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER 0,00 -30 000,00-242 867,00

3965 INNTEKT LOTTERI/BASARER O.L. -21 550,00 -10 000,00-9 072,00

3995 DUGNAD, ØVRIGE INNTEKTER 0,00 -24 000,00-30 235,00

4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 22 419,50 35 000,0031 689,50

4235 UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 141,57 0,003 835,00

4240 UTGIFTER LOTTERI/BASARER 0,00 2 000,002 998,00

5330 GODTGJØRSLE TIL STYRE 0,00 2 000,000,00

6730 KURS, OPPLÆRING 0,00 13 000,000,00

6790 DOMMERREGNINGER 17 022,70 18 000,0021 098,60

7140 REISEKOSTNADER, AKTIVE 0,00 84 000,00272 085,04

7410 KONTINGENT, SÆRKRETSER 42 744,00 25 000,0027 372,00

7415 STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER 22 475,51 30 000,0030 365,20

7420 PREMIER 671,25 5 000,003 471,00

7425 TRENERUTGIFTER 16 000,00 20 000,000,00

7790 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 26 736,38 3 000,004 967,41

Sum utgifter

Sum inntekter

118 860,91 168 000,00

148 210,91

-29 350,00

237 000,00

-69 000,00

Sum Avdeling: 3 - FOTBALL 110 007,75

397 881,75

-287 874,00
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Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10

Kontonr fra 3000 til 9999

Periode fra 1 til 12



Avdeling: 4 SKI

3960 INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER -12 260,00 -13 000,00-1 300,00

3965 INNTEKT LOTTERI/BASARER O.L. -2 761,00 -3 000,000,00

3995 DUGNAD, ØVRIGE INNTEKTER -2 300,00 -2 200,00-2 340,00

4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 35 260,00 10 000,003 344,00

4235 UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 619,73 1 000,000,00

4240 UTGIFTER LOTTERI/BASARER 0,00 2 000,000,00

6310 DRIFT LØYPEANLEGG, MYRAN 5 000,00 5 000,005 000,00

7102 KLUBBANDEL SIRDAL VGS 0,00 18 000,0018 000,00

7140 REISEKOSTNADER, AKTIVE 0,00 10 000,0010 000,00

7410 KONTINGENT, SÆRKRETSER 3 500,00 3 500,003 500,00

7415 STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER 11 805,00 13 000,0011 655,00

7420 PREMIER 3 170,00 4 000,00960,00

7425 TRENERUTGIFTER 5 950,00 6 000,005 950,00

7790 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 24 015,45 2 000,00956,25

Sum utgifter

Sum inntekter

71 999,18 56 300,00

89 320,18

-17 321,00

74 500,00

-18 200,00

Sum Avdeling: 4 - SKI 55 725,25

59 365,25

-3 640,00
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Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10

Kontonr fra 3000 til 9999

Periode fra 1 til 12



Avdeling: 5 ORIENTERING

3115 SALG, IDRETTSTØY, UTSTYR -7 600,00 -8 000,00-8 800,00

3400 OFFENTLIGE TILSKUDD 0,00 -7 000,00-9 000,00

3960 INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER -12 590,00 -6 000,00-16 222,00

3965 INNTEKT LOTTERI/BASARER O.L. 0,00 1 000,000,00

4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 1 128,00 4 000,001 875,00

4230 ORIENTERINGSKART 0,00 27 000,0027 750,00

4235 UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 2 139,42 4 000,00622,29

7410 KONTINGENT, SÆRKRETSER 2 000,00 2 000,003 380,00

7415 STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER 1 565,00 5 000,00700,00

7420 PREMIER 11 379,00 2 000,002 750,00

7790 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 4 613,41 2 000,004 972,90

Sum utgifter

Sum inntekter

2 634,83 26 000,00

22 824,83

-20 190,00

46 000,00

-20 000,00

Sum Avdeling: 5 - ORIENTERING 8 028,19

42 050,19

-34 022,00
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Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10

Kontonr fra 3000 til 9999

Periode fra 1 til 12



Avdeling: 6 FRIIDRETT

3960 INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER -2 000,00 0,000,00

4235 UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 958,72 0,000,00

Sum utgifter

Sum inntekter

-1 041,28 0,00

958,72

-2 000,00

0,00

0,00

Sum Avdeling: 6 - FRIIDRETT 0,00

0,00

0,00
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Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10

Kontonr fra 3000 til 9999

Periode fra 1 til 12



Avdeling: 8 LØYPEMASKIN/SNØSCOOTER

7012 DRIFT, SNØSCOOTER 5 994,63 2 000,004 125,00

7040 FORSIKRING 2 439,00 2 500,002 505,00

7790 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 0,00 10 000,000,00

Sum utgifter

Sum inntekter

8 433,63 14 500,00

8 433,63

0,00

14 500,00

0,00

Sum Avdeling: 8 - LØYPEMASKIN/SNØSCOOTER 6 630,00

6 630,00

0,00
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Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10

Kontonr fra 3000 til 9999

Periode fra 1 til 12



Avdeling: 9 TRIM - FRIIDRETT

3921 TRENERKONTINGENT -16 200,00 -15 000,00-1 200,00

4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 25 599,00 38 500,0017 746,00

4235 UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 5 548,05 6 000,0012 931,01

6730 KURS, OPPLÆRING 2 800,00 5 000,000,00

7410 KONTINGENT, SÆRKRETSER 0,00 10 000,00750,00

7420 PREMIER 1 610,00 4 000,000,00

7425 TRENERUTGIFTER 23 745,00 28 000,0024 015,00

7790 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 1 427,44 0,000,00

Sum utgifter

Sum inntekter

44 529,49 76 500,00

60 729,49

-16 200,00

91 500,00

-15 000,00

Sum Avdeling: 9 - TRIM - FRIIDRETT 54 242,01

55 442,01

-1 200,00
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Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10

Kontonr fra 3000 til 9999

Periode fra 1 til 12



Avdeling: 10 ØKONOMIUTVALGET

3120 HOVEDSPONSORER -154 505,00 -127 000,00-134 050,00

3123 DRAKTREKLAME/ANNEN SPONSING -3 000,00 0,000,00

3130 REKLAME I HALLEN/KLUBBKORT -12 000,00 -14 000,00-12 000,00

Sum utgifter

Sum inntekter

-169 505,00 -141 000,00

0,00

-169 505,00

0,00

-141 000,00

Sum Avdeling: 10 - ØKONOMIUTVALGET -146 050,00

0,00

-146 050,00

Marnardal Idrettslag

2015
Side 9

09.02.2016 11:13:25

Jane

Regn 2014 Budsjett 2015

Regnskapsoversikt Avdeling
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Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10

Kontonr fra 3000 til 9999

Periode fra 1 til 12
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Regnskapsoversikt Avdeling

Regn 2015

Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10

Kontonr fra 3000 til 9999

Periode fra 1 til 12

Sum utgifter totalt

Sum inntekter totalt

Sum netto totalt -108 350,24 181 299,99

617 189,06

-725 539,30

906 499,99

-725 200,00

56 184,85

1 040 723,79

-984 538,94
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Inntekter 2015 2014

3115 SALG, IDRETTSTØY, UTSTYR -8 800,00 -7 600,00

3120 HOVEDSPONSORER -134 050,00 -154 505,00

3123 DRAKTREKLAME/ANNEN SPONSING -7 487,00

3130 REKLAME I HALLEN/KLUBBKORT -12 000,00 -12 000,00

3400 OFFENTLIGE TILSKUDD -245 037,57 -207 392,00

3401 GRASROTANDEL -28 822,15 -31 413,45

3441 ANDRETILSKUDD -20 000,00

3920 MEDLEMSKONTINGENTER -137 505,36 -117 756,00

3921 TRENERKONTINGENT -6 900,00 -16 200,00

3930 LISENSER -5 700,00 -7 800,00

3960 INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER -273 447,26 -32 426,00

3965 INNTEKT LOTTERI/BASARER O.L. -27 852,00 -43 222,00

3985 KIOSKSALG -42 486,00 -57 416,00

3995 DUGNAD, ØVRIGE INNTEKTER -32 575,00 -26 800,00

3999 DIVERSE INNTEKTER -9 363,60 -3 521,85

Sum Inntekter -984 538,94 -725 539,30

Varekostnad 2015 2014

4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 283 456,87 130 083,50

4230 ORIENTERINGSKART 27 750,00

4235 UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 17 388,30 9 407,49

4240 UTGIFTER LOTTERI/BASARER 9 321,00 8 304,00

4245 UTGIFTER KIOSKSALG 23 786,66 35 167,11

Sum Varekostnad 361 702,83 182 962,10

Lønnskostnad 2015 2014

5330 GODTGJØRSLE TIL STYRE 12 000,00 15 200,00

Sum Lønnskostnad 12 000,00 15 200,00

Andre driftskostnader 2015 2014

6310 DRIFT LØYPEANLEGG, MYRAN 5 000,00 5 000,00

6630 VEDLIKEHOLDSAVTALE DATA, REGNSKAP 4 040,00 4 546,00

6730 KURS, OPPLÆRING 5 710,00 19 497,90

6790 DOMMERREGNINGER 28 564,60 20 072,70

6800 KONTORREKVISITA 1 618,81 606,11

6810 KOPIERING / TRYKKING 1 438,00

6940 PORTO, REKV, TELEFON ETC. 3 523,36

7012 DRIFT, SNØSCOOTER 4 125,00 5 994,63

7040 FORSIKRING 9 434,00 9 027,00

7102 KLUBBANDEL SIRDAL VGS 18 000,00

7140 REISEKOSTNADER, AKTIVE 295 897,04 22 244,00

7320 REKLAME/ANNONSER 675,00 3 068,00

7410 KONTINGENT, SÆRKRETSER 67 001,50 97 031,00

7415 STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER 66 906,20 48 145,51

7420 PREMIER 7 181,00 16 830,25

7425 TRENERUTGIFTER 58 965,00 81 195,00

7790 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 97 142,01 99 791,02

Sum Andre driftskostnader 675 221,52 433 049,12
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Finans 2015 2014

8040 RENTEINNTEKTER -9 304,56 -14 022,16

8170 BANKGEBYRER 1 104,00

Sum Finans -8 200,56 -14 022,16

ORDINÆRT RESULTAT 56 184,85 -108 350,24

Overføringer 20142015

8960 OVERFØRING ANNEN EGENKAPITAL 108 350,24

Sum Overføringer 0,00 108 350,24

56 184,85 0,00Sum RESULTAT

Ikke disponert 56 184,85
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Anleggsmidler 2015 2014

1170 Tomt Voan 32 783,00 32 783,00

Sum Anleggsmidler 32 783,00 32 783,00

Kortsiktige fordringer 2015 2014

1500 KUNDEFORDRINGER 4 700,00 4 450,00

Sum Kortsiktige fordringer 4 700,00 4 450,00

Kontanter og bankinnskudd 2015 2014

1920 Driftskonto 3144 30 06047 241 784,33 339 947,09

1925 Medlemskontingenter 2801.39.99246 7,35

1960 2801.24.58497 587 565,05 579 133,49

Sum Kontanter og bankinnskudd 829 356,73 919 080,58

Egenkapital 2015 2014

2000 EGENKAPITAL -921 764,58 -921 764,58

Sum Egenkapital -921 764,58 -921 764,58

Leverandørgjeld 2015 2014

2400 KREDITORER -1 260,00 -34 549,00

Sum Leverandørgjeld -1 260,00 -34 549,00

0,00 0,00Sum BALANSE
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LOVNORM FOR IDRETTSLAG  
Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 

 
 
 

LOV FOR Marnardal idrettslag 
Stiftet [5.12.1966], vedtatt av årsmøtet [14.02.2012], med senere endringer av 

[16.2.2016], godkjent av [navn på idrettskrets] [dato]. 
 
 
 

 
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. For Marnardal IL vil en del av formålet være: 
· Gi best mulig tilbud, samt stimulere til at flest mulig av bygdas befolkning 

deltar i positiv fysisk aktivitet 
· Det er også et mål å gi aktiv støtte til de av klubbens idrettsutøvere som 

ønsker å satse seriøst på å utvikle seg videre innen sin idrettsgren. 
 
§ 2  Organisasjon 
 
(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  
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(2)  Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.1 
 
(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Vest-Agder idrettskrets, hører hjemme i 

Marnardal kommune, og er medlem av Marnardal] idrettsråd2. 
 
(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 

                                                 
1 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.  
2 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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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. 
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.  

 
(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.3 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 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)  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.  

 
(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:4 

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i 
 idrettslaget. 
 

                                                 
4 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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§ 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. 

 
  
§ 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. 
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(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.  

        
(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. 
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(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 saksbehandling5 eller ved fjernmøte6. 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  Regnskap, revisjon, budsjett mv.  
 
(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge 

kalenderåret.7  
 
(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal 

laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning 

                                                 
5 For eksempel per e-post. 
6 For eksempel møte per telefon/videokonferanse.  
7 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.  
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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 måned8. 
 
(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 sakliste og andre nødvendige saksdokumenter 
med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

                                                 
8 Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.  
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(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 skal9: 
 
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.10  
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene 
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.11 
8. Vedta idrettslagets budsjett. 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.12 
10. Foreta følgende valg:13 
                                                 
9 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. 
10 Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk 
og lovnorm for idrettslag. 
11 Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.  
12 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. 
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a) Leder og nestleder 
b) [antall] styremedlem og [antall] varamedlem14 
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
d) To revisorer.15  
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.  

 

                                                                                                                                                  
13 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre 
tillitsvalgte det er behov for. 
14 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. Alle styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.  
15 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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§ 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. 

 
(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 myndighet16 

mellom årsmøtene.  
 
(2) Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og 
vedtak. 

                                                 
16 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. 
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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.17  
f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten18.  

 
 
(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 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:19 
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. 

                                                 
17 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming. 
18 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år. 
19 Dette er minimumsoppgaver for det årlige møtet, som også kan behandle andre saker, f.eks. å foreslå 
kandidater til gruppestyret til valgkomiteen, jf. (3) bokstav a). 
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d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten 

hovedstyrets 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. 

  
(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.  
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Innledning 
 
 
Det fremgår av vedtektene til Marnardal idrettslag at det skal foreligge en organisasjonsplan som 
regulerer lagets interne organisering og aktiviteter. 
 
 
Organisasjonsplanen skal gi svar på:  
 

ü Hvordan idrettslaget er organisert,  
ü Hvem som har ansvar for hva, 
ü Aktiviteter og mål som idrettslaget setter seg. 

 
 
Organisasjonsplanen beskriver i hovedsak virksomheten til Marnardal idrettslag, den har i tillegg et 
kapittel kalt «handlingsdel». Virksomhetsdelen beskriver organisering, ansvarsforhold og aktiviteter. 
Handlingsdelen beskriver konkrete satsingsområder og tiltak for å nå idrettslagets mål.  
 
Organisasjonsplanen erstatter «Handlingsplanen for Marnardal idrettslag», første gang vedtatt i 2008. 
En vesentlig del av den gamle handlingsplanen er tatt direkte inn og videreført i organisasjonsplanen.   
 
Hovedstyret har hatt ansvar for utarbeidelse av organisasjonsplanen. Planen har vært oppe til 
behandling gjennom 4 styremøter samt ett eget temamøte.  Planen bygger på mal fra Norges 
idrettsforbund og tidligere handlingsplaner i Marnardal idrettslag. 
 
Organisasjonsplanen skal behandles hvert år av årsmøtet jf. Idrettslagets lov § 15. 
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Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 
 
 
Navn:    Marnardal idrettslag (MIL) 
Stiftet:    1967 
Idrett:    Fleridrettslag 
Postadresse:   C/o Håkon Heddeland, Matkroken 13, 4532 Øyslebø 
E-postadresse: 
Bankkonto: 
Bankforbindelse:  Sparebanken sør 
Internettadresse:  www.marnardalil.no 
Organisasjonsnummer: 875508032 
Anleggsadresse: 
Telefon: 
 
Klubbnummer i NIFs medlemsregister:________________ 
 
Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:  
 
 
Registrert tilknytning til:  

Marnardal idrettsråd 
Vest-Agder idrettskrets 
Vest-Agder skiskytterkforbund 
Norges Håndball Forbund Region Sørvest 
Agder fotballkrets 
Vest-Agder o-krets 
Norges Bandyforbund 
Vest-Agder Friidrettskrets 

 
 
Årsmøtemåned: Februar 
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Historikk 
 
MIL ble etablert 1.1.1967 etter sammenslåing av Brakall, Øyslebø og Laudal idrettslag.  
 

 
 
Bilde 1: MIL sitt første styre valgt i 1966.  
Kilde: Historiske Foto- Marnardal og Audnedal/dbva.no 
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Idrettslagets 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.  
 
 
 

Visjon 
 
Mest mulig fysisk aktivitet og idrett - hele livet! 
 
 
 

 

 

Virksomhetsideen 
Marnardal idrettslag er et fleridrettslag og skal være hovedaktør for bredde- og konkurranseidrett i vårt 
lokalmiljø. Laget skal gi et best mulig idrettslig tilbud og jobber for at flest mulig av bygdas befolkning 
er fysisk og idrettslig aktive. Laget skal også støtte klubbens idrettsutøvere som satser seriøst på å 
utvikle seg videre innen sin idrettsgren. 
 
I Marnardal idrettslag skal mosjonsutøvere og prestasjonsutøvere være likestilt på alle nivå, i alle 
sportsgrener og i alle aldersgrupper. Medlemskap i MIL skal gi rett til å delta på alle lagets aktiviteter. 
 
Virksomheten skal drives etter sunne, trygge og positive verdier. Hvert medlem skal oppleve et godt 
miljø med vennskap og glede, læring, mestring og utvikling på sitt nivå.  
 
Driften av Marnardal idrettslag skal i hovedsak være dugnadsbasert. De friville skal vite at de gir et 
viktig bidrag til lokalmiljøet og viderefører en 50 år gammel arv.  
 
Medlemskap og frivillighet i Marnardal idrettslag skal være ensbetydende positivt! 
 

Verdigrunnlaget 
 
Marnardal idrettslag har følgende verdigrunnlag basert på lagets målsetting;  

 
MILJØ    MESTRING    MULIGHETER  
● VENNSKAP   ● JEG KAN!     ● ALLSIDIGHET  
● GLEDE    ●PLASS TIL ALLE    ● UTVIKLING  
● TILHØRIGHET   ● GODE OPPLEVELSER   ● KOMPETANSE 
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Hovedmål 
1. Opprettholde og øke den idrettslige aktiviteten til innbyggerne i bygda, særlig for 

aldersgruppen 12 – 18 år.  
2. Opprettholde, tilpasse og forbedre idrettslagets treningstilbud og konkurranser. 
3. Jobbe for positive idrettslige verdier, godt miljø og sunne livsførsel.  

 
 

 

Virkemiddel 
· Fremstå som et sunt, inkluderende og positiv idrettslag. 
· Gi best mulig idrettslig tilbud og stimulere til at flest mulig av bygdas befolkning deltar i positiv 

fysisk aktivitet.  
· Beholde, styrke og tilpasse et allsidig aktivitetstilbud. 
· Støtte de av klubbens idrettsutøvere som ønsker å satse seriøst på å utvikle seg videre innen 

sin idrettsgren. 
· Rekruttere trenere og legge til rette for aktiv kompetanseheving gjennom relevante kurs, 

opplæring og veiledning. 
· Tilby årlige livreddende førstehjelpskurs til alle trenere,  
· Videreutvikling det sosiale miljøet der utøvere, foreldre, trenere og tillitsvalgte opplever 

tilhørighet og samhold, 
· Samarbeid og dialog med kommunen; skole, kultursektor og andre om tilrettelegging for økt 

fysisk aktivitet og om bruken av idrettsanleggene. 
· Medvirke til fortsatt utvikling av attraktive idrettsanlegg i Marnardal 
· Forbedre digital kommunikasjon med medlemmene gjennom hjemmeside, sosiale medier, 

sms og e-post. 
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Handlingsplan  
 

Utfordringer 
Frivillighet – skaffe trenere, støttepersonell. 
Tenåringene er mindre fysisk aktive og slutter tidligere i MIL.  
Interessene og oppslutningen om de ulike aktivitetene er i stadig endring. 
 

Handlingsplan 2016 
Handlingsplanen for MIL viser hvilke oppgaver hovedstyret og idrettsgruppene skal fokusere på i år. 
Disse oppgavene kommer i tillegg til den ordinære aktiviteten.  
 
 

Oppgave Frist Status 

Hovedstyret 
 

  

Gjennomføre førstehjelpskurs vår og høst. 

 

  

Jobber for god og lik bekledning av alle utøvere, innføre ”innkjøpssjef” for 
idrettstøy. des.16   

Artikkel om MIL i hver utgave av Marnarposten. 

 

  

Gjennomføre sportshelg i samarbeid med alle idrettsgruppene. mai.16   

Forberede 50 års jubileum for MIL des.16   

Jobbe for at det blir enklere å drifte MIL. des.16   

Jobbe for gode rutiner for medlemskontroll og fakturering av medlemsavg.  des.16   

Håndball     

Arrangere trenerkurs des.16   

Alle lag reiser på Cup i løpet av året.   des.16   

Arrangere dommerkurs/trenerkurs des.16  

Jobbe mot en sunnere linje i kiosken des.16   

Jobbe aktivt for å beholde og rekruttere spiller des.16  

      

Fotball     

Alle lag på Lindesnes-Cup des.16   

Gjennomføre Trener- og dommerkurs des.16   

Etablere skriftlige rutiner for innmelding og rapportering til Vest-Agder 
fotballkrets med mer. des.16   

Innbytterbenk med tak. des.16   

      

Ski     

Arrangere ski- og skiskyttertrening hele året des.16   

Gjennomføre smørekurs des.16   

Gjennomføre skibyttedag des.16   

Lysløyperenn hver mandag når det er snø. des.16   
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Orientering des.16   

Etablere retningslinjer for betaling av startkontingent.  des.16   

      

      

Trim og friidrett     

Følge opp nyetablert innebandygruppe  des.16   

Etablere løpegruppe for voksne des.16   

Kurse Crossfit trenere   mai15   

Bedre samarbeidet mellom idrettslaget og skolen om utstyr i Marnarhallen   des.16   
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ÅRSMØTET 

Hovedstyret 
Leder 
Nestleder 
Kasserer 
Sekretær 
Utdanningskontakt 
Varamedlem 
Varamedlem 

Valgkomité 
Leder 
Medlem 
Medlem 
Varamedlem 
 

Håndball Fotball Ski Orientering Trim og 
friidrett 

Revisor 
1. revisor 
2 .revisor 
 

Økonomiutvalg 
Medlem 
Varamedlem 
Varamedlem 
 
 

Idrettslagets Organisasjon 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Undergrupper) 
 

 
 
 
Bildet: Organisasjonstreet illustrerer idrettslagets organisering. Årsmøtet er lagets øverste 
organ, mens hovedstyret har ansvar for å gjennomføre det årsmøtet bestemmer. 
Undergruppen Håndball, Fotball med flere står på bunnen av oppstillingen selv om de er den 
viktigste delen av idrettslaget. Det er her aktiviteten blir til – røttene er med andre ord viktigste 
dele av treet. 
 
 
Merk at årsmøtet fastsetter antall styremedlemmer og varamedlemmer. Det skal være minst 2 
representanter for hvert kjønn i styret, råd, utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer, jf. 
Idrettslagets lov § 5 
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Årsmøtet 
 

ü Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet. 
ü Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året i februar måneden, i henhold Marnardal idrettslag sine 

vedtekter § 13 (1).   
ü Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettrådet i kommune, og de særkretser idrettslaget er 

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

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

Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år. 
ü Årsmøtet legger grunnlaget for hovedstyret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å 

bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.  
ü Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf §13 

 
 

Hovedstyrets funksjon og sammensetning 

Hovedstyret i Marnardal idrettslag består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.   

Hovedstyret skal: 

· Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap 
samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Hovedstyret har ansvar for at 
det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben  

· Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede 
idrettsmyndigheter  

· Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad  
· Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent 

budsjett  
· Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. 

Alle styremedlemmer har møteplikt på idrettslagets styremøter. I tillegg følger ansvar og 
arbeidsoppgaver som listet nedenfor:  
 
 

Leder: 

· er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger  
· står for klubbens daglige ledelse, koordinerer hovedstyrets og klubbens totale aktivitet  
· innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene  
· følge opp øvrige styremedlemmer og demmes oppgaver 
· skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse 

for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.  
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Nestleder  

· fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun 
kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt. 

· bistår leder og danner et lederteam med denne,  
· har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem, 
· lede økonomiutvalget med hovedansvar for sponsoravtaler,  
· fungere som klubbens innkjøpssjef for spillerdrakter og trenerbekledning.   

 

Sekretær (hovedstyrets sekretær) 

· føre referat over alle styremøter og medlemsmøter  
· ansvar for medlemsregister og fakturering/purring, inn- og utmelding av medlemmer,  
· lage møteplan i samsvar med hele hovedstyret, distribuere denne til alle styremedlemmer, 
· bistår leder med administrative oppgaver.  

 

Kasserer 

· Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer  
· har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne 

(http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm).  
· anviser utbetalinger sammen med leder og gruppeleder.  
· har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne,  
· lage forslag til budsjett og følge opp budsjettprosessen,  
· sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet. 

 

Utdanningskontakt 

· Utdanningskontakt – ved å formidler kurstilbud, arrangere lokale kurs, stimulere trenere og 
medlemmer til å delta på kurs, 

· Ansvarlig for idrettslagets hjemmeside, markedsføring og artikler til Marnarposten.  
· Politiattest. 
· Arrangerer førstehjelpskurs to ganger i året, ved hver sesongstart.  

 
 

Revisor 

Revisorer 
 

· Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens 
regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt 
til å sørge for ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 

· Hvordan revisjonen utføres finne si NIFs lov kapittel 4 eller på http://www.lovdata.no/nif/hiff-
20071128-0002.html#map004 

 
 



Miljø - Mestring - Muligheter 

 
Organisasjonsplan for Marnardal idrettslag, vedtatt på årsmøtet 2016 - FORSLAG. 

15 

Valgkomite 

Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og 
funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye 
vurderinger av medlemsmassen.  
 
Valgkomiteen plikter:  
 

• å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode,  
• å vurdere hovedstyrets og komiteenes virksomhet,  
• se til at medlemmenes syn på hovedstyrets arbeid blir tatt opp til behandling,  
• å diskutere med hovedstyret om eventuelle endringer i hovedstyrets sammensetning,  
• å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, 

og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget,  
• å gjennomgå for hovedstyret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer til 

å bli foreslått,  
• ved behov å foreslå for hovedstyret at passende kandidater får relevant utdannelse for påtenkte 

oppdrag,  
• før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen som 

skal forelegges medlemmene på årsmøtet,  
• under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt  
• etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeide.  

 

 

Gruppenes funksjon og sammensetning  
 
Hovedstyret kan innkalle gruppeledere til styremøter. Gruppeledere vil da ha talerett, men ikke 
stemmerett i hht. vedtekter for Marnardal idrettslag § 18 (1). 
 

Håndball 
1. Gruppestyre består av 5 styremedlemmer.  
2. Ansvarsområdene til styret er: gruppeleder, materialforvalter, kioskansvarlig, 

arrangementsansvarlig, dommerkontakt.  
3. Gruppen har ansvar for egen økonomi innenfor rammer i budsjett vedtatt av årsmøtet.  
4. Gruppen styrer aktiviteten selv innenfor rammer fastsatt av hovedstyret, treningstider og nye 

aktiviteter skal behandles av hovedstyret. 
5. Kontrollerer at utøverne er medlemmer ved sesongstart. 

 

Fotball 
1. Gruppestyre består av 5 styremedlemmer;  
2. Ansvarsområdene til styret er:  
3. Gruppen har ansvar for egen økonomi innenfor rammer i budsjett vedtatt av årsmøtet.  
4. Gruppen styrer aktiviteten selv innenfor rammer fastsatt av hovedstyret, treningstider og nye 

aktiviteter skal behandles av hovedstyret. 
5. Kontrollerer at utøverne er medlemmer ved sesongstart. 
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Skigruppa 
1. Gruppestyre består av 5 styremedlemmer;  
2. Arbeidsfordeling:  
3. Gruppen har ansvar for egen økonomi innenfor rammer i budsjett vedtatt av årsmøtet. Gruppa 

har også ansvar for budsjettposten som angår snøscooter/løypemaskin (fres). 
4. Gruppen styrer aktiviteten selv innenfor rammer fastsatt av hovedstyret, treningstider og nye 

aktiviteter skal behandles av hovedstyret. 
5. Kontrollerer at utøverne er medlemmer ved sesongstart. 

 

Orienteringsgruppa 
1. Gruppestyre består av 5 styremedlemmer;  
2. Arbeidsfordeling:  
3. Gruppen har ansvar for egen økonomi innenfor rammer i budsjett vedtatt av årsmøtet.  
4. Gruppen styrer aktiviteten selv innenfor rammer fastsatt av hovedstyret, treningstider og nye 

aktiviteter skal behandles av hovedstyret.  
 

Trimgruppa 
1. Gruppestyre består av 5 styremedlemmer;  
2. Arbeidsfordeling:  
3. Gruppen har ansvar for egen økonomi innenfor rammer i budsjett vedtatt av årsmøtet. 
4. Gruppen styrer aktiviteten selv innenfor rammer fastsatt av hovedstyret, treningstider og nye 

aktiviteter skal behandles av hovedstyret. 
5. Kontrollerer at utøverne er medlemmer ved sesongstart, 

 

 

 

Utvalg i lag/klubb 
 

Økonomiutvalg 
Punktene nedenfor erstatter tidligere «Retningslinjer for Økonomiutvalger» 
 

· Utvalget velges på årsmøtet på lik linje med undergruppene. 
· Nestleder i hovedstyret har lederrollen i utvalget som en tilleggsfunksjon. 
· Utvalget består av 3 representanter. 
· Det velges ikke vararepresentanter. I den grad det vil være behov håndteres dette av 

hovedstyret. 
· Utvalget lager sitt eget budsjett som må godkjennes på årsmøtet. 
· Det rapporteres til hovedstyret på lik linje med undergruppene. 
· Det er økonomiutvalget som er ansvarlig for gjennømføring av salgsmesser og lignende. 
· Utvalget er ansvarlig for all reklame og sponsing som bl.a. er: 

o Etablere avtale med hovedsponsor for leveranse av drakter og utstyr. 
o Hovedsponsorer til klubben.  
o Ansvarlig for reklame i Marnarhallen. 
o Innhente rammeavtaler for reklametrykk/draktnummer. 
o Sørge for at logoer på brevark blir organisert på en ryddig måte. 
o Godkjenne eventuelle sponsoravtaler for draktsponsorer. 

· Hovedhensikten med å etablere et økonomiutvalg vil være at all henvendelse om sponsing blir 
kanalisert igjennom utvalget, men at en også får en bedre oversikt over økonomien. 
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Dagligleder 
Marnardal IL har ikke ansatt daglig leder. I praksis fungerer styreleder som daglig leder.  

 

Trenere  
Trenere rapporterer direkte til gruppeleder. Trenere har ansvar for å lede sitt lag gjennom trening og 
konkurranser i samarbeid med eventuell foreldrekontakt.  Trener plikter å:  

· Ha gyldig politiattest 
· Sette seg inni oppgaven og gjennomføre treninger på en tilfredsstillende måte i tråd med 

idrettslagets verdier,  
· Ha tilfredsstillende førstehjelpskurs,  
· Kjenne til rutine for «vold og overgrep», og «reiseinstruks», 
· kjenne til rømningsplan og branninstruks for hallen.  

 

Medlemmer 
Alle kan bli medlem i Marnardal idrettslag forutsatt at man respekterer idrettslagets vedtekter, 
organisasjonsplan og betaler medlemskontingent, jf. Idrettslagets vedtekter § 3. Informasjon om 
innmelding, priser og nødvendige opplysninger skal være tilgjengelig på hjemmesiden 
www.marnardal.idrettslag.no 
 
Medlemskontingent er påkrevd for å delta på idrettslagets faste treninger med mindre annet er 
annonsert. Medlemmer kan delta på alle aktivitetene til idrettslaget. I enkelte aktiviteter kan det i tillegg 
kreves egen individuell treningsavgift, forsikring og lisens. 
 
Som medlem har du rett til på den til enhver tid gjeldende rabatt på utstyr og varer fra 
hovedleverandør av sportsutstyr.  
 
 
 

Æresmedlemmer 
Hovedstyret tildeler æresmedlemskap når noen har gjort seg fortjent til det. Det er lagd egne regler for 
tildeling 
 
Æresmedlemskap gir rett til livslangt gratis medlemskap i Marnardal idrettslag.  

Aktivitet 

 
Hovedstyret legger premissene for hvordan vi vil at idrettslaget skal utvikle seg. Ut over det styrer 
undergruppene selv sin egen aktivitet. Oppretting av ny aktivitet skal godkjennes av hovedstyret, 
innmelding i nye særforbund skal godkjennes av årsmøtet. 
 

Premisser for aktiviteten:  
· Mosjonsidrett og konkurranseidrett skal være likestilt i Marnardal idrettslag.  
· I Marnardal idrettslag skal en ikke toppe lag, eller favorisere gode utøvere. Alle skal med i 

lagsport. Dette er også en absolutt premiss for å inngå samarbeid om lag med andre klubber. 
· Enkeltutøvere som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter skal støttes så langt det er mulig. 
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· Hovedstyre skal koordinere treningstider slik at en så langt som mulig unngår å konkurrere om 
de samme utøverne. 

· Hovedstyre skal godkjenne nye aktivitetstyper som undergruppene ønsker å ta til med.  
· Aktiviteten for barn under 12 år skal legges til rette slik at de kan delta på flere aktiviteter 

gjennom året. En skal unngå ensidig fokus mot en idrettsgren gjennom hele året i denne 
aldersgruppa.  

· Marnardal idrettslag har nulltoleranse for doping og forventer klubbens medlemmer tar 
avstand fra doping til eget og idrettens beste. 

 

Økonomiske premisser for aktivitet:  
Marnardal idrettslag skal betale for: 

· Spillerdrakter i henhold til eget reglement, 
· Trenerlønninger i henhold til eget reglement, eventuelt med et mindre deltakergebyr, 
· nødvendig lagsutstyr, 
· startkontingent for lag i serie innenfor undergruppens budsjett, 
· leie av kommunale treningsanlegg (pr.dd. gratis) 
· Startkontingent for enkeltutøvere under 18 år innenfor undergruppens budsjett og i henholdt til 

retningslinjer for støtte til startkontingent (pr.dd. under utarbeidelse).  
· Startkontingent for enkeltutøvere over 18 år innenfor undergruppens budsjett og i henholdt til 

retningslinjer for støtte til startkontingent (pr.dd. under utarbeidelse).  
 

Opplisting idrettslige aktiviteter: 
Håndball 

· Håndball trening og kamp i aldersgruppe 9 – 67 år.  
 

Fotball 
· Fotball trening og kamp i aldersgruppe 6 – 67 år.  

 
Ski 

· Trening og konkurranse for ski og skiskyting for aldersgruppe 0 – 67 år hele året, herunder 
skytetrening.  

 
Orientering 

· Arranger og tilrettelegge for orienteringsløp for aldersgruppe 0 – 100 år.  
· Arrangere turorientering for aldersgruppe 0 – 100 år sommerhalvåret 

 
Trim 

· Arrangere trim og friidrettstrening for aldersgruppe 0 – 16 år hele året. 
· Arranger mosjonstrening for aldersgruppe 16 – 67 år hele året.  
· Arranger innebandytrening for aldersgruppe 10 – 67 år vintersesongen. 
· Arrangere idrettsmerke for aldersgruppe 18 – 100 år sommerhalvåret. 
· Arrangere løpetrening og konkurranse for aldersgruppe 16 -100 år  

Anlegg 
Marnardal idrettslag eier fotballbane og hoppbakke på Voan. Idrettslaget søker kommunen om 
treningstid i Marnarhallen og fotballbane/friidrettsbane på Øyslebø. 
 
Hovedstyret har ansvar for søking og tildeling av treningstider i Marnarhallen. Typiske inneaktiviteter 
har fortrinn til Marnarhallen. Treningstidene for vintersesongen bør være fastsatt innen skolens 
sommerferie. 
 
Idrettslagets ansvar for vedlikehold fotballbanen på Voan, lager og utstyrsboder i Marnarhallen og 
garasjen ved fotballbanen på Øyslebø.  
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Samarbeid med skolen om utstyr i hallen. 
Marnardal IL skal samarbeide med Marnardal oppvekstsenter om anskaffelse, bruk og vedlikehold av 
idrettsutstyr i Marnarhallen. Utstyr som kun kan benyttes av idrettslaget skal låses bort, eventuelt 
merkes.  
 

Arrangement 
Arrangement, turneringer, stevner og kamper i Marnardal idrettslag arrangeres som hovedregel på 
dugnad. Personer som er aktive utøvere, eller foresatte, plikter å bidra med gjennomføring av 
arrangementer.  
 
 

Informasjonskanaler 
Idrettslaget informerer medlemmene via nettsiden som har adresse: www.marnardalil.no og  
www.facebook.com/groups/295589200549421/    
 
Hjemmesiden skal alltid være ajour med kontaktinfo og faste treningstider. Arrangementer og nyheter 
bør også legges på hjemmesiden.  
 
Facebook brukes som supplement til hjemmesiden. Facebook kan linke til artikler på hjemmesiden, 
eller til å minne om treninger, arrangementer eller andre oppgaver. Nyheter kan også publiseres alene 
på facebook, eller som supplement til hjemmesiden.  
 
Styreleder er formelt ansvarlig redaktør for hjemmesiden og facebooksiden. Idrettslaget har ikke 
interne regler for publisering av bilder og artikler. Det rådes til normalt folkevett med tanke på bilder og 
artikler som publiseres.  
 
Det er for øvrig et mål å publisere minst en artikkel fra idrettslaget i hver utgave av Marnarposten.  
 

Økonomi 
ü Hovedstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi 
ü Undergruppene er økonomiske selvstendige innenfor budsjettet fastsatt av årsmøtet. 
ü Hovestyre har ansvar for å søke om statlig/kommunal støtt. 
ü Hovedstyret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. 
ü Kasserer kan attestere og betal kurante fakturaer alene. 
ü Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene. 
ü Inntektsbidrag (kontantskjema) skal attesteres av to personer.  

 
Økonomiske føringer 
Regnskapsoverskudd/underskudd fordels over de tre påfølgende regnskapsårene.  
 
Det føres kun driftsbudsjett i Marnardal idrettslag. Investeringer føres også i driftsbudsjettet. 
Driftsbudsjettet skal i utgangspunktet settes i balanse, korrigert for akkumulert overskudd/underskudd 
tre forgående år og korrigert for investeringer, eller tidsavgrensede prosjekter.   
 
 

Statlige, kommunale støtteordninger. 
Hovedstyre har ansvar for å søke om statlig/kommunal støtt: 

· Kulturmidler i Marnardal kommune,  
· MVA refusjon – idrettsforbudnet, 
· Refusjon utstyr – innkjøpt utstyr,  
· Grasrotandel 
· (Rapporter regnskap og årsmelding til idrettsforbundet og Marnardal idrettsråd). 
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Regnskap 
Klubben skal føre et regnskap der hver gruppe er en avdeling i regnskapet, dette i henhold til 
regnskapsloven. 
 
Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette penger som tilhører 
klubben medlemmer inn på personlige kontoer. Det er heller ikke lov å opprette egne prosjektkontoer, 
kontantbeholdninger.  
 
En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut. Dette 
gjelder også startkontingent.  
 

Medlemskontingent 
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets lov § 
3. Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem. 
 
Medlemstyper og pris for medlemskapet bestemmes av årsmøtet ett år i forveien. Medlemskontingent 
faktureres i januar. 
 
Gruppeleder har ansvar for medlemskontroll av sine utøvere. 
 
 

Treningsavgift 
Det kan pålegges treningsavgift i de tilfellene trener lønnes. Treningsavgift kan fastsettes av 
hovedstyret innenfor budsjett og idrettslagets lønnsregulativ. 
 
 

Reklame/sponsoravtaler 
Økonmiutvalget er ansvarlig for sponsorkontrakter og skal lage etiske og forretningsmessige 
prinsipper for valg av sponsorer. 
 
Alle sponsoravtaler skal godkjennes av økonomiutvalget, eventuelt delegert til nestleder. En 
undergruppe kan ikke inngå egne avtaler uten godkjennelse fra økonomiutvalget. 
 
 
Marnardal idrettslag har 5 typer sponsorer, hovedsponsorer, hallreklame, draktsponsor, 
arrangementssponsorer, utstyrssponsor.  
 
Hovedsponsor er inntil 8 stykker likeverdige sponsorer som har en virksom het som ikke er i 
konkurranse med hverandre. Sponsorene får logo trykt på alle publikasjoner i MIL og stort skilt i 
Marnarhallen.  
 
Hallreklame er et uendelig antall sponsorer som får eget skilt i Marnarhallen i størrelser ____.  
 
Draktsponsor inngår 4-års avtale om sponsing av draktsett i henhold til eget regelverk for 
spillerdrakter.  
 
Arrangementssponsorer avtales for spesifikke arrangementer og får sin logo trykt på publikasjoner i 
forbindelse med arrangementet.  
 
Utstyrssponsor er en sportsbutikk som det inngås egen avtale med om levering av MIL tøy og 
rabattordning for medlemmer. Utstyrssponsor kan også være støtte ved innkjøp av diverse større 
anlegg/utstyr. 
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Kiosk 
Avsnittet «kiosk» kan utfylles. 
 
Kiosken til Marnardal idrettslag er lokalisert til aulaen i Marnarhallen. Retningslinjene gjelder 
tilsvarende for arrangementskiosker som driftes av Marnardal IL andre steder.   
 
Hensikten med kiosk i Marnardal idrettslag er først og fremst å tilføre konkurranser og arrangementer 
et hyggelig og sosialt tillegg. Den økonomiske gevinsten av kiosk kommer i andre rekke.  
 
Håndballgruppa har ansvar for kiosken. 
 
Hva om selges i kiosken. 
Det skal ikke selges tobakk og alkohol i kiosken. Det skal tilstrebes å tilby sunne produkter i 
forbindelse med idrettsarrangementer. Ut over det har idrettslaget har pr. i dag ikke retningslinjer for 
hva som skal selges av næringsmidler, men det er et mål å jobbe mot en sunnere linje i 
varesortimentet.  
 
Kiosken er underlagt regler for kontanthåndtering jf. kapitel om økonomi.  Regler og instrukser for 
kiosk skal være tilgjengelig i kiosken.  
 

Lønn og honorar 
Aktiviteten til Marnardal idrettslag er i utgangspunktet dugnadsbasert. Det blir likevel utbetalt mindre 
honorar i form av gavekort for visse oppgaver. Lønninger i Marnardal idrettslag er regulert i egne 
vedtekter som vedtas av årsmøtet.  
 

Reiseregning 
Utbetaling av reiseregning/utlegg skal føres på egen skjema som attesteres av gruppeleder og leveres 
kasserer. Original kvitteringer skal legges ved. Det skal benyttes eget skjema 
 

Økonomisk utroskap/varslingsplikt 
 
Mistanke om økonomisk utroskap skal varsles overordnede. Dersom mistanken er rettet mot leder, 
eller en som står lederen nært, skal revisor varsles.  
 

Klubbdrakter/profilering 
 

Drakter 
Regler for drakter fremgår av eget reglement. 
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Generelle retningslinjer 
 

Retningslinjer for foreldre/foresatt  
•  Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Marnardal idrettslag, men er du 

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

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

 

Retningslinjer for trenere 
 
SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: 

•  Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren 
• Positive erfaringer med trening og konkurranse 
• Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap 
•  At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger 
• Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre 
• Vær et godt forbilde 
• Møt presis og godt forberedt til hver trening 
•  Som trener er du veileder, inspirator og motivator 
•  Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine 
•  Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen 
•  Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren 
•  Vis god sportsånd og respekt for andre 
• Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet 
•  Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter 
 
INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV: 
• En målrettet plan 
• Progresjon i opplevelser og ferdigheter 
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• Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser 
• Effektiv organisering 
• Saklig og presis informasjon 
• Kreative løsninger 
• Fleksibilitet ved problemløsning 
Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon 
 
For Håndballgruppa gjelder i tillegg rammeplan for trenere og lagledere. Rammeplanen er 
tilgjengelig på hjemmesiden. http://www.marnardalil.no/index.php/handball/handball-
treningstips/177-rammeplan 
 

Mobbing 
Mobbing har blitt et problem i det norske samfunnet både på sms og mail. Dette er noe idretten ikke 
akseptere. Den som mobber skal konfronteres med forholdet. Mobbing kan føre til utestengelse fra 
aktivitet eller idrettslag. 

 

Seksuell trakassering 
Marnardal idrettslag har egne rutiner ved mistanke om vold og seksuelle overgrep. Rutinen er 
tilgjengelig på hjemmesiden. http://www.marnardalil.no/index.php/klubb-kontor/rutiner-mistanke-om-
vold-og-seksuelle-overgrep 
 

Alkohol  
Marnardal idrettslag sine arrangementer er alkoholfrie.  

 

Regler for reiser 
Marnardal idrettslag har egen reiseinstruks.  
http://www.marnardalil.no/index.php/klubb-kontor/reiseinstruks 
 

Politiattest 
 
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn 
og unge under 18 år. 
 
Alle ansatte eller frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold 
overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.  Med mindreårige 
menes barn og unge under 18 år. Marnardal idrettslag har i styremøte 15.9.2015 besluttet at politiattesten skal 
fornyes hvert tredje år. 
 
Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. 
 
Mer informasjon om politiattest er tilgjengelig på hjemmesiden:  http://www.marnardalil.no/index.php/klubb-
kontor/kk-politiattest. 
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Fair Play 
Fotball og håndball har Fair Play regler.  
 
 
For spillere 

Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd. Det er kanskje 
enkelt å si, men hva betyr det? 

Fair Play betyr at du som spiller må: 

· Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater  
· Unngå stygt spill og filming  
· Skape trygghet og god lagånd på banen 

Fair Play-ånden skal vokse fram ved: 

· Å trene og spille kamper med godt humør  
· Å behandle motstanderne med respekt  
· Å hjelpe skadet spiller uansett lag  
· Å takke motstanderen etter kampen  
· Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren 

For trenere og ledere 

Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge 
for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan 
invitere spillere og dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og 
bevisstgjøring. 

Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår: 

· Betydningen av dommerens situasjon og funksjon  
· At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie  
· Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser  
· At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for 

kjeftbruk  
· Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter, og dermed også spillet 

For foresatte og foreldre 

Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk fotball. Det er fint om også 
dere bidrar til trivsel og fair play i fotballmiljøene! 

Ta ansvaret og tenk over følgende: 

· Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge  
· Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet  
· Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt  
· Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser  
· Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser  
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· Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor betydning  
· Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente  
· Stimuler til deltakelse - uten noen form for press  
· Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner 

 
 
For publikum og supportere 

Din interesse som publikummer og supporter er viktig for norsk fotball, enten det gjelder i 
miniputtkampen, småjentekampen eller Tippeligakampen. 

Har du tenkt over at du som publikummer er med på å bidra til hvilken stemning og 
atmosfære kampen skal ha. Uansett om det gjelder kamper i toppfotballen eller 
breddefotballen spiller publikum og supporterne en viktig rolle i forhold til stemningen. 

Tenk over følgende: 

· Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt  
· Det viktigste er tross alt å støtte laget sitt, uansett resultat  
· Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser  
· Dommerne gjør sitt beste  
· Dommerne må ta mange og hurtige valg – og dommerne kan dermed umulig være feilfri  
· Respekter dommernes valg - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser  
· Ikke overreager på dommeravgjørelser 

 

Dugnad - Basar, lotteri og inntektsbringende dugnad 
 
Marnardal idrettslag kan gjennomføre inntektsbringende dugnad for å styrke økonomien. Som 
hovedregel tilfaller inntekten idrettslaget og ikke den enkelte undergruppe. Unntak fra dette kan gjøres 
av hovedstyret der lag eller undergrupper ønsker inntektsbringende dugnader til spesifikke formål. 
 
Nye basarer, lotteri og salgsarbeid skal godkjennes av hovedstyret. 
 
Marnardal idrettslag er registrert som «grasrotmottaker» hos Norsk tipping.  
 

Årlige faste oppgaver 
Fremgår av eget årshjul som er tilgjengelig for hovedstyret og gruppeledere. 
 
Se kapittel «Opplisting av idrettslagets regler og retningslinjer med mer».
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Opplisting av idrettslagets regler og retningslinjer med mer. 
 
 
Lenkene til dokumentene nedenfor oppdateres fortløpende ved behov fortløpende.  

Lover, regler og instrukser 
 
Vedtekter for Marnardal il 
http://www.marnardalil.no/attachments/article/111/Lovnorm%20Marnardal%20IL%202012.pdf 
 
Organisasjonsplan (denne planen - Ikke vedtatt) 
 Publiseres på hjemmeside når/hvis vedtatt. 
 
Reiseinstruks 
Vedtatt av hovedstyret, april 2013 
http://www.marnardalil.no/index.php/klubb-kontor/reiseinstruks 
 
Rutiner ved mistanke om vold og seksuelle overgrep 
http://www.marnardalil.no/index.php/klubb-kontor/rutiner-mistanke-om-vold-og-seksuelle-overgrep 
 
Politiattest i Marnardal Idrettslag 
http://www.marnardalil.no/index.php/klubb-kontor/kk-politiattest 
 
 
Retningslinjer for Lønnsutbetaling i MIL (passordbeskyttet) 
http://www.marnardalil.no/index.php/klubb-kontor/hovedstyret 
 
Retningslinjer for drakter - Håndball og Fotball (passordbeskyttet) 
http://www.marnardalil.no/index.php/klubb-kontor/hovedstyret 
 
 
Æresmedlemskap 
Statuetter æresmedlemskap Marnardal idrettslag, vedtatt av hovedstyret 25.5.2009 
http://www.marnardalil.no/attachments/article/111/Statuetter%20%C3%A6resmedlemskap%20Marnar
dal%20idrettslag.pdf 
 
 
 
 

Veiledere og dokumenter 
 
Årshjul (passordbeskyttet) 
http://www.marnardalil.no/index.php/klubb-kontor/hovedstyret 
 
Referat styremøte - årsmøte (passordbeskyttet) 
http://www.marnardalil.no/index.php/klubb-kontor/dokumenter/cat_view/2-referater 
 
Forsikring 
Kortfattet oversikt over personskadeforsikring gjennom idrettslaget – per 2013 (passordbeskyttet) 
file:///C:/Users/hahe/Downloads/Oversikt%20over%20forsikring%20i%20idrettslaget%20-
%20per%202013.pdf 
 
Rammeplan for trenere og lagledere - Håndball 
http://www.marnardalil.no/index.php/handball/handball-treningstips/177-rammeplan 
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Skjema 
 
Innskuddsbilag 
 http://www.marnardalil.no/attachments/article/392/Kontantskjema%20MIL.pdf 
 
Kontantskjema og reiseregning (passordbeskyttet) 
http://www.marnardalil.no/index.php/klubb-kontor/hovedstyret 
 
 
Rekvisisjonsskjema – bestilling av sportstøy og trykking 
Ikke ferdig utarbeidet 
 
 
 
 
 

- Slutt -  
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Retningslinjer for utbetaling av lønn til trener i og tillitspersoner i MIL –  

fra og med 2016  

 

Vedtatt av Årsmøtet den 16.2.2016 

 

 

Innledning 

Alt arbeid som utføres i MIL skal i utgangspunktet være dugnadsbasert. Det kan likevel avtales 

godtgjørelser og utgiftskompensasjoner når det er nødvendig for å rekruttere trenerer og annet 

støttepersonell.  Godtgjørelse kan også brukes for å vise takknemmelighet for den dugnadsinnsatsen 

trener har lagt ned i sitt verv. Satsene i dette regulativet er å oppfatte som maksimalsatser. 

Retningslinjene er ment å være nettopp retningsgivende. De har til hensikt å gjøre lønnspolitikken i 

idrettslagets avdelinger synlig og forutsigbar.  

 

 

VEDLEGG SAK 11; LØNNSREGULATIV
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På sikt er det et mål å redusere lønnskostnadene i MIL. Det er samtidig et må gi lik lønn for likt 

arbeid.  I disse retningslinene er det likevel forholdsvis stor forskjell i maksimalsatsene til gruppene 

i MIL. Bakgrunnen for det er tilblivelsen av lønnsutbetalinene. Lønningen slik vi kjenner dem i dag 

kom til etter at MIL utarbeidet sin første handlingsplan i 2006. Det ble her definert lønn for de 

ulike treneroppgavene. Denne muligheten er blitt svært ulikt praktisert og man kan si at det har 

utviklet seg forskjellige lønnskulturer innenfor MIL.  Det er ikke til å komme unna at man må rippe 

opp i kulturen for å nå målsetningene. -Det sier seg selv at de treneroppgavene med best lønn må 

reduseres dersom en skal få likere maksimalsatser uten og samtidig øke de totale 

lønnskostnadene.  Det er allerede gjort synlige reduksjoner i dette regulativet, men forskjellen er 

der fremdeles fordi man har valgt å ta utjevningen over tid for ikke å skape unødig uro. 

De forskjellige maksimalsatsene mellom gruppene har med andre ord sin forklaring i historiske 

utvikling av lønnskulturen i MIL. Forskjellene er på ingen måte et signal på at gruppen verdsettes 

ulikt. Målet er å redusere MIL sine totale lønnskostnader og gi lik lønn for likt arbeid. 
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Absolutte regler. 

1. Lønnsutgifter og kompensasjoner dekkes innenfor de enkelte avdelingenes budsjett. Satsene 

nedenfor er oppgitt pr år, eventuelt pr sesong. 

2. Hver avdeling kan inngå lønnsavtaler oppad til 6.000,- kr innenfor satsene i disse 

retningslinjene.  

3. Lønnsavtaler over 6000 kr skal inngås av styret i MIL. Styret kan samtidig pålegge utøverne 

treningsavgift.  

4. Lønn inntil 6.000,- kr utbetales primært i form av gavekort på sportsbutikk som MIL har 

innkjøpsavtale med, lønn ut over dette kan utbetales i penger. 

5. Lønn utover skattefritt beløp (6.000,- kr i 2014) innrapporteres til skattemyndighetene.  

6. Det skal inngås arbeidsavtale for årslønn som er forventet å overstige 2.000,- kr. 

7. Det kreves ikke at trener er medlem i MIL, inngått treneravtale utløser ikke gratis 

medlemskap eller rettigheter som gjelder for medlemmer i MIL.  

8. Det kreves at styremedlemmer og gruppeledere er medlem i MIL.  

9. Trener skal ha politiattest. 

 

 

Veiledende regler 

· Dersom treneravtalen innbefatter utlevering av MIL treningsdress eller annet offisielt MIL-

tøy – skal det skje året trener engasjeres. Ved fortsatt engasjement utleveres ikke nytt tøy 

før det oppstår behov. 

· MIL gir som hovedregel ikke gaver/oppmerksomhet ved treners fødselsjubileum, lang 

ansettelse, sykdom eller død.  

 

Definisjon lønn: 

· Gavekort, 

· penger, 

· treningstøy, joggesko, klubbdrakt etc, som kan benyttes etter at trenerengasjementet er 

avsluttet,  

· medlemskap i MIL. 

 

Definisjon - ikke lønn: 

· Nødvendig utstyr/uniform, f.eks dommerdrakt og fløyte,  

· godtgjørelse for reise og opphold på stevne, turning, cup etter statens regulativ. 

· bilgodtgjørelse,  

· gratis medlemskap i form av æresmedlemskap. 
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Avdeling 1 Hovedstyre: 

Leder MIL: Lønn gavekort/kr 6 000,- og MIL treningsdress. 

Kasserer: Lønn gavekort/kr 5 000,-  

Trenerkoordinator  2 000,- og MIL treningsdress. 

Avdeling 2 - Håndball; 

Tabellen viser veiledende satser som håndballstyret fordeler skjønnsmessig mellom trenerne 

på hvert lag ved sesongslutt. 

Lønnsmidler pr lag med 1 trening i uka 

- Utstyr/bekledning 

2500 kr  

MIL-dress det året trenere engasjeres 

Lønnsmidler pr lag med 2 treninger i uka 

- Utstyr/bekledning 

3000 kr  

MIL-dress det året trenere engasjeres 

Lønnsmidler pr lag med 2 treninger i uka og 

med økt helgebelastning 

- Utstyr/bekledning 

3500 kr  

 

MIL-dress det året trenere engasjeres 

Lønnsmidler pr seniorlag.  

- Utstyr/bekledning 

5000 kr  

MIL-dress det året trenere engasjeres 

Dommere i mini- og aktivitetsserien: 

- Fast honorar pr sesong 

- Honorar pr kamp 

- Utstyr/bekledning 

 

500 kr 

100 kr  

T-skjorter/dommerdrakt  

Dommere i ungdoms- og seniorlag: 

- Fast honorar pr sesong 

- Honorar pr kamp 

 

 

- Utstyr/bekledning 

- Lisens 

 

2000 kr 

Betales av håndballkretsen. Omberammede 

kamper betales kontant etter NHF sitt 

regulativ. 

Sko og dommerdrakt ved behov 

Betales av MIL 

Gruppeleder håndball 

- Utstyr/bekledning 

2000 kr 

MIL-dress det året gruppeleder engasjeres 

Styremedlemmer 

- Utstyr/bekledning 

 

MIL-dress det året styremedlem engasjeres 

 



 

   

 

Hovedsponsorer 
 

www.marnardalil.no 

 
 

       

              

Stiftet 1967 www.marnardalil.no 
MARNARDAL IL 

 

Fotball 

Lønnsmidler pr lag  

- Utstyr/bekledning 

2000 kr 

MIL-dress det året trenere engasjeres 

Gruppeleder  

- Utstyr/bekledning 

2000 kr 

- 

Dommere aktivitetsserien: 

- Fast honorar pr sesong 

- Honorar pr kamp 

- Utstyr/bekledning 

 

0 kr  

200 kr 

Dommerdrakt  

Dommer kretsserien Betales av fotballkretsen 

 

Trim 

Trener en gang pr uke, pr lag/aktivitet  

- Utstyr/bekledning 

1000 kr 

Mil-dress, eventuelt hettegenser det året 

trenere engasjeres 

Trener to ganger pr uke, pr lag/aktivitet 

- Utstyr/bekledning 

1500 kr 

Mil-dress, eventuelt hettegenser det året 

trenere engasjeres 

Innleid trener  Etter avtale forutsatt at deltakerne betaler 

treningsavgift. 

Gruppeleder 2000,- kr. 

 

 

Ski  

Trener en gang pr uke, pr lag/aktivitet  

- Utstyr/bekledning 

Mil – skidress det året trenere engasjeres 

Skytetrener  Etter avtale, pr dd.kr 4000 + kjøring (særavtale) 

 

O-gruppa 

 

Trener en gang pr uke, pr lag/aktivitet  

- Utstyr/bekledning 

Mil – dress det året trenere engasjeres 

 



Avdeling: 1 ADM/HOVEDSTYRE

3400 OFFENTLIGE TILSKUDD -236 037,57 -245 000,00-207 392,00

3401 GRASROTANDEL -28 822,15 -30 000,00-31 413,45

3441 ANDRETILSKUDD -20 000,00 0,000,00

3920 MEDLEMSKONTINGENTER -137 505,36 -140 000,00-117 756,00

3995 DUGNAD, ØVRIGE INNTEKTER 0,00 0,00-24 500,00

3999 DIVERSE INNTEKTER -9 363,60 0,00-3 521,85

4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 209 254,12 10 000,002 220,00

4220 MILFANE 0,00 25 000,000,00

5330 GODTGJØRSLE TIL STYRE 10 000,00 11 000,0014 000,00

6630 VEDLIKEHOLDSAVTALE DATA, REGNSKAP 4 040,00 20 000,004 546,00

6730 KURS, OPPLÆRING 3 500,00 7 000,0016 097,90

6800 KONTORREKVISITA 1 618,81 2 000,00606,11

6810 KOPIERING / TRYKKING 1 438,00 1 000,000,00

6940 PORTO, REKV, TELEFON ETC. 3 523,36 3 000,000,00

7040 FORSIKRING 6 929,00 7 500,006 588,00

7320 REKLAME/ANNONSER 675,00 1 000,003 068,00

7790 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 74 676,20 70 000,0033 898,51

8040 RENTEINNTEKTER -9 304,56 -5 000,00-14 022,16

8170 BANKGEBYRER 1 104,00 1 000,000,00

Sum utgifter

Sum inntekter

-124 274,75 -261 500,00

307 453,93

-431 728,68

153 500,00

-415 000,00

Sum Avdeling: 1 - ADM/HOVEDSTYRE -317 580,94

67 002,36

-384 583,30

Marnardal Idrettslag

2015
Side 1

17.02.2016 15:33:07

Jane

Regn 2015 Budsjett 2016

Regnskapsoversikt Avdeling

Regn 2014

Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10

Kontonr fra 3000 til 9999

Periode fra 1 til 12

VEDLEGG SAK 12; BUDSJETT 2016



Avdeling: 2 HÅNDBALL

3123 DRAKTREKLAME/ANNEN SPONSING 0,00 -5 000,00-4 487,00

3921 TRENERKONTINGENT -5 700,00 0,000,00

3960 INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER -13 058,26 -15 000,00-5 576,00

3965 INNTEKT LOTTERI/BASARER O.L. -18 780,00 -20 000,00-18 911,00

3985 KIOSKSALG -42 486,00 -45 000,00-57 416,00

4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 19 548,25 20 000,0043 457,00

4240 UTGIFTER LOTTERI/BASARER 6 323,00 7 000,008 304,00

4245 UTGIFTER KIOSKSALG 23 786,66 29 000,0035 167,11

5330 GODTGJØRSLE TIL STYRE 2 000,00 2 000,001 200,00

6730 KURS, OPPLÆRING 2 210,00 10 000,00600,00

6790 DOMMERREGNINGER 7 466,00 6 000,003 050,00

7140 REISEKOSTNADER, AKTIVE 13 812,00 35 000,0022 244,00

7410 KONTINGENT, SÆRKRETSER 31 999,50 30 000,0048 787,00

7415 STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER 24 186,00 20 000,0012 300,00

7425 TRENERUTGIFTER 29 000,00 23 000,0035 500,00

7790 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 11 569,25 10 000,009 099,83

Sum utgifter

Sum inntekter

91 876,40 107 000,00

171 900,66

-80 024,26

192 000,00

-85 000,00

Sum Avdeling: 2 - HÅNDBALL 133 318,94

219 708,94

-86 390,00

Marnardal Idrettslag

2015
Side 2

17.02.2016 15:33:07

Jane

Regn 2015 Budsjett 2016

Regnskapsoversikt Avdeling

Regn 2014

Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10

Kontonr fra 3000 til 9999

Periode fra 1 til 12



Avdeling: 3 FOTBALL

3123 DRAKTREKLAME/ANNEN SPONSING 0,00 -15 000,000,00

3930 LISENSER -5 700,00 -6 500,00-7 800,00

3960 INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER -242 867,00 -25 000,000,00

3965 INNTEKT LOTTERI/BASARER O.L. -9 072,00 -10 000,00-21 550,00

3995 DUGNAD, ØVRIGE INNTEKTER -30 235,00 0,000,00

4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 31 689,50 80 000,0022 419,50

4235 UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 3 835,00 6 000,00141,57

4240 UTGIFTER LOTTERI/BASARER 2 998,00 3 000,000,00

5330 GODTGJØRSLE TIL STYRE 0,00 2 000,000,00

6730 KURS, OPPLÆRING 0,00 7 000,000,00

6790 DOMMERREGNINGER 21 098,60 21 000,0017 022,70

7140 REISEKOSTNADER, AKTIVE 272 085,04 0,000,00

7410 KONTINGENT, SÆRKRETSER 27 372,00 30 000,0042 744,00

7415 STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER 30 365,20 30 000,0022 475,51

7420 PREMIER 3 471,00 5 000,00671,25

7425 TRENERUTGIFTER 0,00 0,0016 000,00

7790 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 4 967,41 3 000,0026 736,38

Sum utgifter

Sum inntekter

110 007,75 130 500,00

397 881,75

-287 874,00

187 000,00

-56 500,00

Sum Avdeling: 3 - FOTBALL 118 860,91

148 210,91

-29 350,00

Marnardal Idrettslag

2015
Side 3

17.02.2016 15:33:07

Jane

Regn 2015 Budsjett 2016

Regnskapsoversikt Avdeling

Regn 2014

Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10

Kontonr fra 3000 til 9999

Periode fra 1 til 12



Avdeling: 4 SKI

3960 INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER -1 300,00 -10 000,00-12 260,00

3965 INNTEKT LOTTERI/BASARER O.L. 0,00 -3 000,00-2 761,00

3995 DUGNAD, ØVRIGE INNTEKTER -2 340,00 -3 000,00-2 300,00

4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 3 344,00 5 000,0035 260,00

4235 UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 0,00 1 000,00619,73

4240 UTGIFTER LOTTERI/BASARER 0,00 2 000,000,00

6310 DRIFT LØYPEANLEGG, MYRAN 5 000,00 5 000,005 000,00

7102 KLUBBANDEL SIRDAL VGS 18 000,00 27 000,000,00

7140 REISEKOSTNADER, AKTIVE 10 000,00 20 000,000,00

7410 KONTINGENT, SÆRKRETSER 3 500,00 3 500,003 500,00

7415 STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER 11 655,00 20 000,0011 805,00

7420 PREMIER 960,00 4 000,003 170,00

7425 TRENERUTGIFTER 5 950,00 6 000,005 950,00

7790 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 956,25 1 000,0024 015,45

Sum utgifter

Sum inntekter

55 725,25 78 500,00

59 365,25

-3 640,00

94 500,00

-16 000,00

Sum Avdeling: 4 - SKI 71 999,18

89 320,18

-17 321,00
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Regn 2015 Budsjett 2016

Regnskapsoversikt Avdeling

Regn 2014

Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10

Kontonr fra 3000 til 9999

Periode fra 1 til 12



Avdeling: 5 ORIENTERING

3115 SALG, IDRETTSTØY, UTSTYR -8 800,00 -8 000,00-7 600,00

3400 OFFENTLIGE TILSKUDD -9 000,00 0,000,00

3960 INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER -16 222,00 -15 000,00-12 590,00

4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 1 875,00 10 000,001 128,00

4230 ORIENTERINGSKART 27 750,00 0,000,00

4235 UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 622,29 4 000,002 139,42

7410 KONTINGENT, SÆRKRETSER 3 380,00 3 500,002 000,00

7415 STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER 700,00 13 000,001 565,00

7420 PREMIER 2 750,00 3 000,0011 379,00

7790 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 4 972,90 3 500,004 613,41

Sum utgifter

Sum inntekter

8 028,19 14 000,00

42 050,19

-34 022,00

37 000,00

-23 000,00

Sum Avdeling: 5 - ORIENTERING 2 634,83

22 824,83

-20 190,00
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Regn 2015 Budsjett 2016

Regnskapsoversikt Avdeling

Regn 2014

Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10

Kontonr fra 3000 til 9999

Periode fra 1 til 12



Avdeling: 6 FRIIDRETT

3960 INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER 0,00 0,00-2 000,00

4235 UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 0,00 0,00958,72

Sum utgifter

Sum inntekter

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum Avdeling: 6 - FRIIDRETT -1 041,28

958,72

-2 000,00

Marnardal Idrettslag
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Regnskapsoversikt Avdeling

Regn 2014

Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10

Kontonr fra 3000 til 9999

Periode fra 1 til 12



Avdeling: 8 LØYPEMASKIN/SNØSCOOTER

7012 DRIFT, SNØSCOOTER 4 125,00 2 000,005 994,63

7040 FORSIKRING 2 505,00 2 500,002 439,00

7790 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 0,00 10 000,000,00

Sum utgifter

Sum inntekter

6 630,00 14 500,00

6 630,00

0,00

14 500,00

0,00

Sum Avdeling: 8 - LØYPEMASKIN/SNØSCOOTER 8 433,63

8 433,63

0,00

Marnardal Idrettslag
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Regn 2015 Budsjett 2016

Regnskapsoversikt Avdeling

Regn 2014

Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10

Kontonr fra 3000 til 9999

Periode fra 1 til 12



Avdeling: 9 TRIM - FRIIDRETT

3123 DRAKTREKLAME/ANNEN SPONSING 0,00 -10 000,000,00

3921 TRENERKONTINGENT -1 200,00 -30 000,00-16 200,00

3995 DUGNAD, ØVRIGE INNTEKTER 0,00 -10 000,000,00

4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 17 746,00 95 000,0025 599,00

4235 UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 12 931,01 8 000,005 548,05

6730 KURS, OPPLÆRING 0,00 12 000,002 800,00

7410 KONTINGENT, SÆRKRETSER 750,00 10 000,000,00

7415 STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER 0,00 11 000,000,00

7420 PREMIER 0,00 2 000,001 610,00

7425 TRENERUTGIFTER 24 015,00 25 000,0023 745,00

7790 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 0,00 0,001 427,44

Sum utgifter

Sum inntekter

54 242,01 113 000,00

55 442,01

-1 200,00

163 000,00

-50 000,00

Sum Avdeling: 9 - TRIM - FRIIDRETT 44 529,49

60 729,49

-16 200,00
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Regn 2015 Budsjett 2016

Regnskapsoversikt Avdeling

Regn 2014

Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10

Kontonr fra 3000 til 9999

Periode fra 1 til 12



Avdeling: 10 ØKONOMIUTVALGET

3120 HOVEDSPONSORER -134 050,00 -134 000,00-154 505,00

3123 DRAKTREKLAME/ANNEN SPONSING 0,00 0,00-3 000,00

3130 REKLAME I HALLEN/KLUBBKORT -12 000,00 -12 000,00-12 000,00

Sum utgifter

Sum inntekter

-146 050,00 -146 000,00

0,00

-146 050,00

0,00

-146 000,00

Sum Avdeling: 10 - ØKONOMIUTVALGET -169 505,00

0,00

-169 505,00
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Regnskapsoversikt Avdeling

Regn 2014

Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10

Kontonr fra 3000 til 9999

Periode fra 1 til 12



Marnardal Idrettslag
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Jane

Regn 2015 Budsjett 2016

Regnskapsoversikt Avdeling

Regn 2014

Utvalg: Dimensjon: Avdeling fra 1 til 10

Kontonr fra 3000 til 9999

Periode fra 1 til 12

Sum utgifter totalt

Sum inntekter totalt

Sum netto totalt 56 184,85 50 000,00

1 040 723,79

-984 538,94

841 500,00

-791 500,00

-108 350,24

617 189,06

-725 539,30
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Innstilling fra valgkomitéen til årsmøte 2016 i Marnardal idrettslag 

Hovedstyre: 
Leder: Håkon Heddeland (ett år, gjenvalg) 
Nestleder: Kristen Bue (ett år, ikke på valg) 
Kasserer: Lillian Knaben (to år) 
Sekretær: Leif Arild Fidje  (to år) 
Styremedlem (kursansvarlig og barneidrettsansvarlig): Terje Manneråk (ett år, ikke på valg) 
1.vara: Ellen Kristine Usland (ett år, ikke på valg) 
2.vara: Dag Ove Skuland (to år, gjenvalg) 
 
Håndballgruppe: 
Leder: Kristine Heddeland-Roland (ett år, ny) 
Grete Heddeland Usland (ett år, ikke på valg)  
Ingunn Breland (ett år, ikke på valg)  
Elisabet Larsen (to år) 
Vibeke Skuland (to år)  

 
Fotballgruppe: 
Leder: Gøran Skaar (ett år, gjenvalg) 
Nancy Haugland (ett år, ikke på valg) 
Samuel Larsen (to år) 
Stine F. Nome (to år) 
Geir Svenningsen (to år) 
 
Trim/friidrett: 
Leder: Ruth R. Møll (ett år, gjenvalg) 
Line Skjævesland (ett år, ikke på valg) 
Line Skår (ett år, ikke på valg) 
Reidar Bentsen (to år, gjenvalg) 
Kari Glesne Ugland (to år, gjenvalg) 
 
Ski: 
Leder: Steinar Usland (ett år, gjenvalg) 
Tore Dahl (ikke på valg) 
Arne Erik Nome (ikke på valg) 
Wenche U. Eian (to år, gjenvalg) 
Mari Usland Dahl (to år) 
 

VEDLEGG SAK 13; VALG
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O-gruppe: 
Leder: Egil Andersen (ett år, gjenvalg) 
Kristen Bue (ett år, ikke på valg) 
Ola Sløgedal (ett år, ikke på valg)  
Jørgen Sæbø (to år, gjenvalg)  
Kari Kristiansen (to år, gjenvalg) 

Peder Møll (to år)  
 

 
Revisorer: 
Ole Sigurd Fidjestøl (ett år, gjenvalg) 
Siss Ågedal Bue (ett år, gjenvalg) 
 
Økonomigruppa: 
Leder: Kristen Bue (ett år, ikke på valg) 
Merete Kaafjord (ett år, ikke på valg) 
Carina Sløgedal Andersen (to år) 
 
Valgkomité: 
Benedicte Jørgensen (ikke på valg) 
Nina Foss Dalene (ikke på valg) 

Valgkomitéen har ikke lykkes med å finne et nytt, tredje medlem til komitéen. Forslag: De 
gjenværende medlemmene finner i løpet av 2016 en tredje person, og avklarer deretter hvem 
som blir leder av komitéen. 

 

 

 


