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NY LOVNORM FOR IDRETTSLAG FRA 01.01.2020
1 e-post

Skjærvik, Jørn Gunnar <JornGunnar.Skjaervik@idrettsforbundet.no> 27. november 2019 kl. 10:18
Til: "Skjærvik, Jørn Gunnar" <JornGunnar.Skjaervik@idrettsforbundet.no>

Hei – viser til utsendt informasjon fra Norges idrettsforbund vedrørende ny lovnorm for idrettslag.

Ny lovnorm – vedtatt på Idrettstinget på Lillehammer i mai-19, har virkning fra 01.01.2020, og ligger vedlagt denne e-
post.

Noen presiseringer på ting som kanskje er uklart:

1. Ny lovnorm skal behandles/vedtas på første styremøte. Nødvendige punkter og gjennomgå er «gulet ut» i
vedlegget.

2. Etter styrebehandling skal lovnorm offentliggjøres for medlemmene, eks hjemmeside.
Idrettskretsen skal ikke lenger ha loven til godkjennelse om loven er uendret fra normen. Pass på
kjønnsfordelingen!

3. Om det gjøres endringer eller tillegg i lov, kan dette kun gjennomføres på årsmøtet (evt ekstraordinært).
Da skal idrettskretsen ha loven oversendt til orientering/gjennomsyn. Avvik fra NIFs lov godkjennes ikke.

4. Alltid (som før) lagre loven i KlubbAdmin/SportsAdmin under «Dokumenter».

 

Endringene i lovnorm finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/
86ada031e90845ddb36836ec5b278784/oversikt---endringer-i-lovnormene.pdf

 

Tre viktige endringer som påvirker allerede førstkommende årsmøte:

Kontrollkomite og begrepet revisor er endret til «KONTROLLUTVALG».
Kontrollutvalg skal alle idrettslag ha uansett størrelse, og utvalget skal
bestå av minst to medlemmer og minst ett varamedlem.
I praksis betyr dette at lovpålagte som skal velges er minimum 11 personer.
Valgbarhetsbestemmelsene:

Man er valgbar – og har stemmerett – det året man fyller 15 år (endret fra å måtte være fylt 15 år).
Arbeidstaker i over 20% stilling eller godtgjørelse over 1G er ikke valgbar
Medlem med økonomisk særinteresse i driften av klubben, som overstiger 1G er ikke valgbar

Minimumssats medlemskontingent kr 50 (redusert fra kr 100)

 

For eventuelle spørsmål – ikke nøl med å ta kontakt!

 

 

Jørn G Skjærvik

Organisasjonskonsulent
Oppland Idrettskrets
Telefon 941 64 290
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