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Bakgrunn 
• Idrettstinget 2011 vedtok endringer i NIFs 

lov som påvirker lovnormen for klubber. 
• Idrettsstyret har vedtatt revidert lovnorm 

for idrettslag 28.11.2011. 
• Klubbene oppfordres til å oppdatere sine 

lover i henhold til ny lovnorm ved første 
anledning (årsmøte / ekstraordinært 
årsmøte). 



Hva er nytt? 
• Klargjøring i bestemmelsen om bl.a.: 

– Opptak av medlemmer 
– Gyldighet av medlemskap 
– Stemmerett og valgbarhet 
– Vedtaksførhet i styremøter etc. 
– Tillitsvalgtes refusjon av utgifter etc. 

• Den nye lovnorm har med de 
bestemmelsene fra NIFs lov kapittel 2 – 
fellesbestemmelser - som angår klubbene. 



Opptak av medlemmer 
§ 3 Medlemmer 
• (1) Alle som aksepterer idrettslagets og 

overordnede organisasjonsledds regelverk og 
vedtak kan bli tatt opp som medlem.  
 

 

• En søker kan ikke tas opp som medlem uten å 
ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til 
idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF. 



Opptak av medlemmer - nytt 
§ 3 Medlemmer 
• (2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller.  
• Idrettslagets avgjørelse kan påklages til 

idrettskretsen.  
• Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er 

mottatt.  
• Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til 

Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert 
melding er mottatt. 



Grunn til nektelse? 
• NIF lovutvalg sier i forarbeidet: 

– I utgangspunktet har ingen krav på å bli 
medlem av et idrettslag tilsluttet NIF, selv om 
prinsippet om ”åpen idrett” tilsier at skrankene 
for nektelse er høye. 

 
– Det må gjøres en konkret vurdering i hvert 

enkelt tilfelle om det foreligger et særlig tilfelle 
som kan gi en saklig grunn for nektelse. 



NIFs lovutvalg sier videre…. 

 
– Dersom den opptakssøkendes handlinger og 

adferd er av en slik art at det kan true 
foreningsforholdet og det kollektive formål 
knyttet til fellesskap, glede og idrettsutøvelse 
som den idrettslige virksomheten bygger på, 
vil det foreligge saklig grunn for nektelse.  



NIFs lovutvalg sier videre…. 
 

– I de tilfeller der idrettens egenart gjør det 
nødvendig å stille særskilte krav til skikkethet 
for medlemmene av hensyn til sikkerheten, 
kan man i tillegg oppstille ytterligere skranker 
for personer som søker medlemskap.  

– Dette gjelder eksempelvis innenfor idretten 
skyting. 



Medlemskap vs aktivitet 
• Det skal altså mye til for å kunne nekte 

noen medlemskap! 
• Klubben kan (bør) ha klare bestemmelser 

om hvilke krav som stilles for å kunne 
delta i klubbens aktiviteter (fly/hoppe). For 
eksempel begrensning i antallet aktive. 

• Kravene må være faglig begrunnet – og 
de må håndheves likt for alle. 



Gyldig medlemskap? 
§ 3 Medlemmer 
• (3) Medlemskap i idrettslaget er først 

gyldig og regnes fra den dag første 
kontingent er betalt. 

 
• For å ha stemmerett, være valgbar (og 

kunne delta i klubbens aktivitet) kreves det 
at skyldig kontingent er betalt! 



Medlemslister 
§ 3 Medlemmer 
• (7) Idrettslaget skal føre medlemslister.  
  

• (8)Idrettslaget plikter å føre elektroniske 
medlemslister i idrettens nasjonale 
medlemsregister i tråd med forskrift gitt av 
Idrettsstyret.*) 
– *) Bestemmelsen trer først i kraft når 

Idrettsstyret bestemmer det. 



Stemmerett og valgbarhet 
§ 6 Generelle regler om stemmerett m.v. 
• (1) For å ha stemmerett og være valgbar må 

man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget 
i minst én måned og ha oppfylt 
medlemsforpliktelsene *). Ingen kan møte eller 
avgi stemme ved fullmakt. 

 
• *) For eksempel skyldig kontingent.  
– Ansatte i idrettslaget har ikke stemmerett og 

er ikke valgbare.  



Om tillitsverv 
§ 6 Generelle regler om stemmerett m.v. 
• (3) En person kan ikke samtidig inneha 

mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: 
medlem av styre, valgkomité, 
kontrollkomité, lovutvalg, revisor.  

 

– Medlemmer med faglige oppgaver; HI, 
instruktør, materiellforvalter etc. kan samtidig 
ha noen av disse vervene. 

 



Om tillitsverv 
§ 6 Generelle regler om stemmerett m.v. 
• (4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet 

til samme idrett i flere idrettslag som deltar 
i samme konkurranse. 
 



Valgbarhet 
§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett… 
• (1) En person som har en avtale med 

idrettslaget som gir vedkommende en 
økonomisk interesse i driften av idrettslaget er 
ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller 
overordnet ledd. Det samme gjelder 
styremedlem, ansatt i eller aksjonær med 
vesentlig innflytelse i en juridisk person med 
økonomiske interesse i driften av idrettslaget. 
(o.s.v.) 



§ 10 Vedtaksførhet etc. 
• Når ikke annet er bestemt, er styrer, 

komiteer og utvalg i idrettslag vedtaksføre 
når et flertall av medlemmene er til stede. 
• (Alle må være innkalt og være kjent med hvilke saker 

som skal behandles!) 

• Vedtak fattes med flertall av de avgitte 
stemmer. 

• Ved stemmelikhet er møteleders stemme 
avgjørende.  



§ 10 Vedtaksførhet etc. 
• Det skal føres protokoll fra styremøter. 

 
• Vedtak kan fattes ved skriftlig 

saksbehandling eller ved fjernmøte. 
– Skriftlig saksbehandling = e-post 
– Fjernmøte = telefon/videokonferanse 



§ 10 Vedtaksførhet etc. 
• Ved skriftlig saksbehandling: 

– Sakspapirer og forslag til vedtak sendes ut til 
alle samtidig. 

– Et flertall må gi sin tilslutning til forslaget og til 
at saken behandles skriftlig.  

 
• Ved fjernmøte: 

– Alle møtedeltakerne skal kunne høre og 
kommunisere med hverandre. 

 



§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt 
arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse 

• Tillitsvalgt kan motta refusjon for 
nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt 
arbeidsfortjeneste, som påføres 
vedkommende i utførelsen av vervet. 

 
– Ved refusjon av faktiske utgifter skal det 

fremlegges originalkvitteringer for de utlegg 
man har hatt. Kvitteringene benyttes som 
bilag i klubbens regnskap. 

 



§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt 
arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse 

• Tillitsvalgt kan motta en rimelig 
godtgjørelse for sitt arbeid.  

• Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal 
fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.  

• Styrehonorar skal fremkomme av 
årsberetningen.  
– Inntil kr 4.000 per person per år uten at 

klubben plikter å foreta forskuddstrekk og 
sende inn lønnsoppgave! 

 



Klubbhåndbok? 
 
• http://www.idrett.no 

 
• Klubbguiden 

 
• http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/Sid

er/klubbguiden.aspx 
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