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Sted: I naustet på̊ Vingnes / Klubbhuset  

Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Alle over 15 år som har betalt 
kontingent er stemmeberettiget.  

Sakliste:  

1. Åpning med: godkjenne stemmeberettigede, innkallingen og saksliste  

2. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive referatet.  

3. Behandle årsmelding for 2016. Se vedlegg på nett.  

4. Behandle regnskap for 2016 i revidert stand. Se vedlegg.  

5. Behandle innkomne forslag og saker.  

a) Vedta Nifs nye lovnorm for idrettslag, se vedlegg 
b) To forslag om vedtektsendring og et budsjettforslag, se vedlegg 

6. Fastsette medlemskontingent og plassleie for 2018. Fastsette avgift for nøkkelkort til 
klubben. Styret foreslår å vente med endringer i kontingent og avgifter til årsmøtet 2018, og 
som derav følgelig først vil få effekt 2019. 

7. Vedta budsjett for året 2017. Se vedlegg 

8. Behandle klubbens organisasjonsplan.  

9. Valg av leder, nestleder, styremedlem, revisorer, representanter til ting og møter i de 
organisasjoner klubben er tilsluttet (Padle- og roting og Lillehammer Idrettsråd) ifølge 
innstilling fra valgkomiteen. 
Valg av valgkomiteleder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.  

Alle valg er for to år, unntatt valg av valgkomiteen og leder, som er årlig 

Etter årsmøtet tar vi et medlemsmøte der tanker og ideer omkring klubben kan luftes. 

Lillehammer 14. januar 2017 

Peter Obel, Ingebjørg Lingås, Audun Gjevre, Jens Kåre Holen 
Styret i Lillehammer Ro- og kajakklubb 



Sak 5 a  

Styret: Vedta Nifs lovnorm for idrettslag 

NIF sendte ut informasjon om endringer i frister og om lovnorm: 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enklere_idrettslag_2016/ 

For Lillehammer Ro- og kajakklubb betyr dette konkret at vi kan legge til elementer, men ikke ta 

bort elementer i lovnormen,  

 

 

 

 

LOV FOR Lillehammer Ro- og kajakklubb  

Stiftet 12. nov. 1932, med senere endringer, senest vedtatt av årsmøte 31. 

jan 2017 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

§ 1  Formål 

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (NIF) 

Klubbens formål er å vekke interesse for, og utvikle dyktighet i padling og roing. 

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

§ 2  Organisasjon 

(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

(2)  Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. 

(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Oppland idrettskrets, hører hjemme i Lillehammer  

kommune, og er medlem av Lillehammer idrettsråd. 

(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) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på 

inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og 

gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt 

informere om klageadgang.  

b) 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. 

c) 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.  

(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd 

med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

§ 4  Medlemskontingent og avgifter 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. 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)  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: 

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i  idrettslaget. 

§ 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/oppnevning 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. 

(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/oppnevning 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. 

(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 overordnede 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 saksbehandling eller ved fjernmøte. 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.  

(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs 

regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning 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 

måned. 

(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. 

(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 stemmeberettigede 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 stemmeberettigede 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 skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

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.  

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til 

å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 

8. Vedta idrettslagets budsjett. 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder. 
b) 2 styremedlem og 2 varamedlem. 
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
d) To revisorer.  
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.  

§ 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 stemmeberettigede 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 stemmeberettigede 

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 myndighet mellom 

årsmøtene.  

(2) Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med 

de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge 



for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 

budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

c)  Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

mandat/instruks for disse. 

d)  Representere idrettslaget utad. 

e)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.  

f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.  

(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: 
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. 

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.  

 

  



Sak 5b: 

Tre forslag fra forslagsstillere: Anne Salberg, Hanne J. Larsen, Heidi Kragerud, Per Madsen, Pål Eirik 

Alrek og Jan Flohr. Vi er inneforstått med at tekst og innhold i forslagene kan justeres dersom 

årsmøtet ønsker det. 

 
a) Forslag 1 - Vedtektsendring §18 
Bakgrunn for forslaget: 
Siden 2013 har det ikke regelmessig vært publisert referat fra styremøter på web eller via 
oppslag i klubben. Styremøter og agenda annonseres ikke for medlemmene i forkant. Dette 
vanskeliggjør at medlemmene kan følge med i organiseringen av klubben, engasjere seg og 
komme med innspill. 
En mye større grad av åpenhet og gjennomsiktighet, vil gjøre det mye enklere for 
medlemmene og engasjere seg i klubben. 
Nåværende tekst: 
§ 18 Idrettslagets styre 

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet[19] 

mellom årsmøtene. 

(2) Styret skal:[20] 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsleddsregelverk og vedtak. 

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med 

de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at 

idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt 

en forsvarlig økonomistyring. 

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

mandat/instruks for disse. 

d) Representere idrettslaget utad. 

e) Oppnevne ansva rlig for politiattestordningen.[21] 

(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene 

forlanger det. 

Forslag til endring: 
§18 
(3) Styremøter: 
a) Styret skal avholde minst 4 styremøter i året. 
b) Ekstraordinære styremøter avholdes dersom styreleder eller et flertall i styret ønsker 
det. 
c) Styremøter skal annonseres på websiden og facebooksiden til LRKK, med 
møteagendaen, senest 14 dg i forkant av møte, slik at medlemmene får mulighet for 
å komme med innspill i forkant. 
d) Det skal skrives referat for styremøter. Disse skal godkjennes av møtedeltakere og 
publiseres på websiden til LRKK senest 1 uke etter møtet, slik at medlemmene kan 
følge med. 
 
b) Forslag 2 - Vedtektsendring §19 
Bakgrunn for forslaget: 
En mye større grad av åpenhet og gjennomsiktighet i utvalgsarbeidet, vil gjøre det mye 
enklere for medlemmene og engasjere seg i utvalgets arbeide. 
Nåværende tekst: 
§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer 

(1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges 

på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til 

verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 



(2) Idrettslaget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Idrettslagets årsmøte 

bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. 

Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, 

jf. § 15 pkt. 9. 

(3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og 

grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets 

godkjennelse jf. § 19. 

 
Forslag til tillegg: 
§18 (4) Utvalgsmøter: 
a) Utvalgene skal avholde minst 2 møter i året. 
b) Utvalgsmøter skal annonseres på websiden og facebooksiden til LRKK, med 
møteagendaen, senest 14 dg i forkant av møte, slik at medlemmene får mulighet for 
å komme med innspill i forkant. 
c) Det skal skrives referat for utvalgsmøter. Disse skal godkjennes av møtedeltakere og 
publiseres på websiden til LRKK senest 1 uke etter møtet, slik at medlemmene kan 
følge med. 

 

c) Budsjettforslag 
Bakgrunn for forslagene: 
Aktivitetsnivået i klubben kunne ha vært vesentlig høyere enn det har vært de siste årene. 
Konkrete prosjekter, målrettet mot en aktivitetsøkning og ytterligere engasjement fra 
medlemmene, tror vi vil kunne bidra til betydelig aktivitetsøkning. 
Prosjekt 1 - Barn og ungdom 
Barn og ungdom i dag er klubbens fremtid i morgen. Klubben vil få stor glede av ytterligere 
fokus på barn og ungdom. Dette mener vi gjøres best gjennom gode tilrettelagte aktiviteter 
for de ulike aldersgrupper. Vi regner barn og ungdom som medlemsmassen til og med året 
en fyller 18 år. 
Vi foreslår at det budsjetteres med 20.000,- for sesongen 2017 øremerket tiltak for 
ungsdomsaktivitet. Her tenkes innleie av instruktører, fellesturer ut av Mjøsa, utgifter i 
forbindelse med deltakelse på “camps” eller tilsvarende. Midlene skal ikke brukes til innkjøp 
av utstyr. 
Prosjekt 2 - Felles klubbtur 
For å skape et større fellesskap i klubben ønsker vi at det årlig avholdes minst 1 fellestur for 
alle aktivitetsgrener i klubben. Dvs. hav/turpadling, elvepadling, flattvannspadling, roing og 
SUP. Det finns mange steder i Norge hvor alle aktivitetene kan utøves i umiddelbar nærhet. 
Fellesturen skal tilrettelegges for både nye og erfarne padlere. Fra barn til de eldste. 
Erfaringsvis fra andre klubber kan en slik samling skape mye større tilhørighet, sammenhold 
og vennskap på tvers i klubben. 
Vi foreslår at det budsjetteres med 20.000,- for sesongen 2017 øremerket instruktører, 
båttransport, overnatting. 
Turen må utlyses på facebook og webside senest 3 mdr. før tur/samling om midlene skal 
utløses. 
Vi ønsker at all aktivitet skal være gratis for alle medlemmer. Om det blir snaut med midler, 
prioriteres barn og ungdom i nevnte rekkefølge. 
Prosjekt 3 - Sesongåpning og sesongslutt 
Vi ønsker at det skal være et festlig arrangement som markerer sesongstart og sesongslutt. 
Slikt vil kunne skape blest om 2 viktige dager, kickstarte aktiviteten på våren og få en 
morsom sesongavsluttning med deltakelse av både “nye” og “gamle” padlere. 
Foreslår at det budsjetteres med kr 5.000,- spesifikt til dette prosjektet. 
Prosjekt 4 - Ut av Mjøsa 
Vi ønsker større deltakelse fra klubbmedlemmene på eksisterende arrangementer i padle og 



rosammenheng. Gode treningsmål kan ofte gi større aktivitet. Samtidig får deltakerne nye 
impulser og inspirasjon de kan bringe med tilbake til klubben. 
Vi ønsker at klubben betaler/bidrar til deltakeravgift for flg. arrangementer: 
- Hav: Sommerleir Hvaler 
- Elv: Sjoa Festivalen 
- Flattvann & Tur: Dalands Kanot Maraton og Telemarkspadlern, 

- Roing: Trenger innspill! 

 

  



Sak 4 regnskap og Sak 7 Budsjett 

  LRKK REGNSKAP 2016 & BUDSJETTFORSLAG 2016   

      

  DRIFTSINNTEKTER    

  2016 2015 budsjett 2017 

      

3201 medl.kont. 85200 75700 85000  
3202 nøkkelkort 6900 6150 6600  
3203 kursavgift 103800 71100 100000  
3204 plassleie 12800 12100 20000  
3205 Utleie kajakker 4550  5000  
3206 Sponsorinntekter 0 60000 0  
3207 Div Inntekter 34371 25536 30000  
3440 Spes. Off. tilskudd 33405 4809 35000  
3900 Moms komp 15808 25170 20000  
SUM  296834 280565 301600  

      

  DRIFTSKOSTNADER    

5000 Lønn instruktører 44878 30425 50000  
6200 Elektrisitet 12226 10873 15000  
6540 Inventar og utstyr 45728 62220 10000  
6541 Kajakk og routstyr 0 133208 90000  
6705 Regnskapshonorar 0 13563 6000  
6795 Adm. Kostnader 20275 0 20000  
6800 Kontorrekvisita 1349 240 1000  
6861 våtkort 0 5200 0  
6862 mat på kurs 0 2226 0  
6864 utdanning 4208 0 4000  
6940 porto 0 3120 0  
7100 Kjøregodtgjørelse 5717 2566 10000  
7400 Kontingenter 1300 2100 1300  
7500 Forsikring 20908 24401 22000  
7711 bespisning møter 716 6344 1000  
7770 Bankgebyr 1132 1576 1300  
7790 Div. klubb aktiviteter  70000  
SUM  158437 298062 301600  

      

  Driftskostnader 2016 158437   

  Driftsinntekter 2016 296834   

  Driftsresultat 2016 138397   

      

  Ordinært resultat/Årsresultat 138397   
  



      

  Balanse 31.12.2016    

      

  Bankinnskudd fra Årsoppgave  2016 2015 endring 

  Foreningskonto  287487,31 149129,86 138357,45 

  Vedlikeholdskonto  40293,17 40252,92 40,25 

      

  SUM eiendeler 327780,48 189382,78 138397,70 

      

  EGENKAPITAL OG GJELD/TILGODEHAVENDE    

      

  Opptjent egenkapital 327780,48   

  Andre fordringer (for mye utbetalt lønn bilag 33) 600,00   

  SUM 328380,48   
 

Peter Obel, Ingebjørg Lingås, Audun Gjevre, Jens Kåre Holen 
Styret i Lillehammer Ro- og kajakklubb 

  



 

 

Sak 4, revisjonsberetning for Lillehammer ro-og kajakklubb 2016. 
 

Jeg har revidert balanse og resultat for Lillehammer Ro-og kajakklubb pr. 31.12.2016 samt 
disponering av resultat for året 2016. Det er styrets ansvar å utarbeide resultat og balanse og foreslå 
disponering av årets resultat.  
Mitt ansvar er å uttrykke min oppfatning av Lillehammer ro-og kajakklubbs økonomiske status pr. 
31.12.2016 basert på de kontrollhandlinger som er utført.  
 
Min revisjon har omfattet kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger  
informasjonen i årsregnskapet samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av å 
årsregnskapet. Kontroll av enkeltbilag og klassifisering i regnskapet er utført ved stikkprøver.   
 
Klubbens besitter betydelige verdier i form av utstyr og klubbhus. Revisjonen har ikke omfattet 
kontroll av utstyr, ei heller andre formuesposter enn bankinnskudd.  
 
Resultat for året er kr 138.397,70 som gjøres opp ved overføring mot klubbens egenkapital. Budsjett 

for 2016 la til grunn et årsresultat på +/- 0 (null). Klubbens økonomiske frihet er god med en 

akkumulert egenkapital er på 328.380,48 kr. Det er ikke mulig å vurdere om alle klubbens 

medlemmer har innbetalt medlemskontingent, ei heller om det betales for leie av båtplass, 

nøkkelkort eller om alle deltakere på kurs innbetaler kursavgift. Det er ingen grunn til å tro at styret 

og instruktører ikke har utført dette arbeidet samvittighetsfullt. Bruk av Min Idrett kan over tid skape 

samsvar mellom medlemsregister og inntekter.  

For enkeltposter i regnskapet er det relativt og beløpsmessig store avvik mot årsbudsjett for året 
2016. Samlet sett var inntektene og tilskudd i 2016 hele 111.629 kr høyere enn budsjettert. 
Driftskostnader, inventar og utstyr har et mindreforbruk 26.788 kr forbruk i forhold til budsjett.  
Forsikring for klubbhus, utstyr og ansvar er tegnet frem til 28.11.2018. 
 
Det har forekommet noen dobbelt utbetalinger og feilbetalinger i 2016. Feilene er senere rettet opp, 
med unntak av en utbetaling hvor merutbetalingen er satt opp som fordring i balanseregnskapet. 
 
Min oppfatning er at det avlagte resultat og balanseregnskap gir et rettvisende bilde på Lillehammer 
ro-kajakklubbs økonomiske status pr. 31.12.2016.  
 
 
 
 Lillehammer 20 januar 2017 
___________________________    _________________ 
Jørn Gunnar Kleven      Dato / sted  
Valgt revisor 2016 

  



 

 

 


