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Hensikten med utarbeidelsen av denne klubbhåndboka er at de 

som har et verv eller engasjement i klubben – eller er på tur til 

å få det – kan finne den mest nødvendige informasjon om 

klubben i denne klubbhåndboka.  

Klubbhåndboka er utarbeidet av administrasjonen og styret ifm 

Kvalitetsklubbprosessen klubben gikk gjennom vinteren 2015.  

Klubbhåndboka er tenkt brukt aktivt av alle ovennevnte og den 

finnes på klubbens webside – www.fil.no  
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VELKOMMEN TIL FINNSNES IL FOTBALL 

Finnsnes IL Fotball (FIL Fotball i dagligtalen) er en dugnadsbasert klubb med ansatte-

ressurser i Lenvik kommune. Klubben har sitt primære nedslagsfelt for barne- og 

ungdomsfotballen i Finnsnes sentrum og de nærliggende boligfeltene.  

FIL Fotball er en selvstendig klubb (organisatorisk, administrativt og økonomisk) under 

Allianseidrettslaget FIL Allianse. FIL Allianse har også to andre aktivitetsgrupper, FIL Turn 

og FIL Idrettsskole. FIL Allianse eier videre 100 % av aksjene i Finnsnes Aktivitetshall AS 

(Finnsneshallen i dagligtalen) og forestår all drift av denne, samt at de eier og forestår driften 

av klubbhuset.  

FIL Fotball har ca 360 medlemmer (Idrettsregistreringen januar 2015) og har lag i de aller 

fleste klasser – og for begge kjønn – fom 5-6 år til og med A-lag menn. Klubben har i 2015 

ikke damelag, men vi regner med at damelaget er tilbake i klubben fra og med 2016-sesongen 

av. 

 Finnsnes IL Fotball 

Postadresse  Besøksadresse 

Boks 57 Idrettsveien 13 

9305 Finnsnes  9300 Finnsnes 

fotball@fil.no  www.fil.no 

Org. nr.: 979 448 708 Kontonummer: 4776.33.33333 

Bankforbindelse: 

-som også er vår hovedsamarbeidspartner

Medlem av:  Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite 

Tilknyttet: Norges Fotballforbund og Troms Fotballkrets 

Troms Idrettskrets 

Lenvik Idrettsråd 

mailto:fotball@fil.no
http://www.fil.no/
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VERDIGRUNNLAG

Folkelighet 
Det betyr: 

at vi skal opptre imøtekommende og positivt, samt behandle alle på en likeverdig måte 

– både på og utenfor banen

Innsatsvilje 
Det betyr: 

at vi skal opptre med glød og entusiasme i alt vi foretar oss uten å bli selvopptatt 

- både på og utenfor banen

Lagspill 
Det betyr: 

at vi skal samarbeide for å nå våre mål, 

- både på og utenfor banen

OVERORDNET MÅLSETTING 

FIL Fotball skal være en inkluderende klubb med 

behovstilpassede anlegg, høye sportslige ambisjoner — med fokus 

på utvikling av enkeltspillere og lag. Klubbens drift skal være 

tuftet på sunn økonomi og sterk dugnadsånd.  



Vi skaper fotballglede 

 

6 

 ORGANISASJONSPLAN FINNSNES IL FOTBALL 2015 

 

Årsmøtet 

Styret 

Styre-, ledelses- og 

økonomiaktiviteter 

Sportslig 

utvalg 

Senior 

kvinner 

(SUSK) 
(Vakant) 

Anleggs-

aktivitet 
(Kjell Heitmann) 

Daglig leder 
(Ivar Holand) 

Trivsels- og 

kommunikasjons

-aktivitet
(Hugo Nordnes –  

Oddvar Halsvik) 

Markeds-

aktivitet 
(Herleif Hanssen) 

Sportslig 

utvalg 

Senior 

Menn 
(SUSM) 

(Arne Pedersen) 

Sportslig 

utvalg 

Barne- og 

Ungdoms-

fotballen 
(SUBUF) 

(Vakant) 

Dugnads- og 

foreldreaktivitet 
(Veronika Livli) 

Ledelses-

aktiviteter 

Støtte-

aktiviteter 

Kjerne-

aktiviteter 

Kontroll-

komite Revisor 

Sportssjef 
Barne- og 

Ungdomsfotballen 
(Jan Tore Bakli) 

Kamp- og FIKS-

ansvarlig 

inkl. politiattester 
(Eilif Skogheim) 

Inkluderings-

ansvarlig 
 (Nina Murberg) 

Dommeransvarlig 
 (Vegar Hansen –  

Arne Pedersen) 

Aktivitetsmål, strategier og tiltak for de ulike ansvarlige er nedfelt i klubbens strategiplan. Rollebeskrivelsen for 

de ulike ansvarlige er dermed å følge opp strategiene og gjennomføre tiltakene slik at aktivitetsmålene nås.

Regnskaps-

fører 
(Ekstern) 
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SLIK GJØR VI DET I FIL – LAGETS ORGANISERING 

Oppmann/Lagleder/Foreldrekontakt 
 hvert lag skal ha minimum 2 foreldrekontakter/oppmenn/lagledere som har

følgende oppgaver;

o ha kontroll på, samt organisere drakter, baller, medisinutstyr og laglederbok

o hente ut og levere inn alt utstyr hos materialforvalter

o organisere transport til bortekamper - herunder sette opp kjørelister og spre

disse til foreldre/foresatte

o informere foreldre om kamper og turneringer og andre fellestiltak

o være kontaktperson opp mot foreldre ifm kamper og turneringer

o være kontaktperson opp mot styret i Yngres utvalg, samt opp mot trenerne

o koordinere kampoppsettet sammen med treneren

o Organisere arbeidsoppgaver som pålegges laget – kontakte spillernes foreldre

og fordele arbeidet slik at flest mulig bidrar til fellesskapet ihht dugnadslisten

o Planlegge, samt organisere og gjennomføre sosiale arrangement for laget

o Planlegge, samt organisere og gjennomføre evnt. arrangement ved lagets

hjemmekamper og lagets dugnader ihht. dugnadsliste
o Organisere personer til kiosksalg og billettsalg ifm A-lagets hjemmekamper

o Det er positivt med «samreiser» hvor flere lag fra klubben deltar på samme

turnering, men dette avgjøres av lagene selv innenfor de grensene klubben

setter (geografi og maks egenandel på kr. 2.000,-).

o Turneringsdeltakelse MÅ tas opp i det første foreldremøtet.

Spiller-/foreldreinvolvering 

Forutsetning 

 kom i gang når inneværende sesong er ferdig

o Evalueringsmøte/oppstartmøte

 Hvem er med videre?

 Nye aktuelle ressurspersoner inn?

 Nytt spiller-/foreldremøte

o Sportsplanpresentasjon, gjennomgang av klubbhåndboka og dugnadliste
o Informasjon om støtteapparatet (forarbeide må gjøres)

o Interne kjøreregler

o Finne ut ”Hva gjør vi sammen denne sesongen»?

 Ansvar for at dette første møtet blir gjennomført ligger hos trener
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Klubbens forpliktelser 

Lagsutstyr 
 minimum 10 gode lagsballer

 1 komplett sett med spilledrakter

 20 kjegler pr. lag og 10 vester hver i 2 farger – totalt 20 vester

 Team-bag med utstyr

 Tilgang til Finnsnes Stadion på våren/sommeren/høsten

 Utover dette får hver spiller utdelt et par strømper og en shorts til odel og eie

Personlig utstyr trenerne 
– alle nivå

 Bag

 Coachjakke/profileringsutstyr
 Godtgjørelse - symbolsk godtgjørelse til trenere
 Gratis sesongkort for A-lagets kamper

 Gratis videreutdanning mot forpliktelser om videre trenerengasjement

– kun A-lag menn

 Lags-/spillerpakke inkl. coachjakke og sko
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Trenernes forpliktelser 

Trenerne forplikter seg til følgende; 

 stille opp på alle sportsplanmøter/trenerforamøter

 følge sportsplanens prioriteringer innenfor de aktuelle årsklassene, samt ha kjennskap

til prioriteringene i klassen over og under sin egen klasse

 stille opp som instruktør en eller flere dager på fotballskole/lørdagstreninger – ved

anledning

 møte punktlig til alle tiltak i klubbens regi

 levere inn skriftlig sesongevaluering til FIL fotball hvert år
 levere inn lagsrapport til administrasjonen som skal inn i Grønn Genser innen 1.

oktober hvert år

 delegere ansvar for fellesoppgaver i klubben til oppmenn/lagledere/foreldrekontakter

 levere laglister til administrasjonen rett etter oppstart, samt oppdatere disse underveis

i sesongen

 søke å stille på hospiteringsøkter/sonesamlinger/kretssamlinger hvis «din» spiller

deltar
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REKRUTTERING – RUTINER OG ÅRSHJUL 

Det aller, aller viktigste rekrutteringstiltaket klubben kan gjøre er å ha meget god kvalitet i de 

daglige treningsøktene som de ulike lagene bedriver. Med bakgrunn i dette er det overordnet 

viktig at klubbens strategiplan innenfor aktiviteten «Barne- og Ungdomsfotballen» følger 

opp strategien «Utvikle og rekruttere gode trenere» følges opp gjennom de ulike tiltakene 

som følger; 

Barnefotballen 

- Klubben må tilby gratis trenerkurs

- Det bør være et krav med minimum NFFs kurs for trenere i
barnefotballen, men minimum del 1-4

Ungdomsfotballen 

- Klubben må tilby gratis kurs

- Minimumskravet er fullført kurs for ungdomsfotball
- Skaffe status over trenernes utdanning

- Klubben må i budsjettet avsette midler til godtgjørelser/lønn til trenerne

- Klubben bør utrede muligheten til å engasjere/lønne faste trenere i stedet for

«Foreldretrenere» med manglende kunnskap/kompetanse

- Legge til rette for at klubbens trenere gis mulighet til å delta på

trenerutviklingstiltak – lokalt og regionalt

Når det gjelder spesifikke rekrutteringstiltak rettet mot spillerne skal klubben hvert år

gjennomføre følgende tiltak; 

Tilskudd fra UDI/NFF/Senja Idrettsråd(inkludering i idrettslag)
 Omsøke tilskudd fra UDI/NFF/Senja Idrettsråd(og eventuelt andre instanser) som kan

gå til å dekke medlemskontingenter og treningsavgift for innvandrere, asylanter og
barn/ungdom under fattigdomsgrensen(vi ser at betalingsevne ikke alltid er tilstede for
disse grupperingene, da er det viktig for klubben at økonomien ikke blir
diskvalifiserende for deltakelse hos oss)

Fotballskole 

 Gjennom å arrangere gode fotballskoler rekruttere spillere – både jenter og gutter – i

alderen 6-12 år

Fargerik Fotball 
 Gjennom det årlige arrangementet «Fargerik Fotball» - i samarbeid med Finnsnes

Barneskole og Finnsnes Ungdomsskole – rekruttere spillere

 Tilskudd fra UDI/NFF/Senja Idrettsråd(inkludering i idrettslag)
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FIL Starters – jenter og gutter 5-6 år 

 Utdeling av fotballer i alle barnehager i klubbens nedslagsfelt (mai)

Barnefotballen for øvrig 

 Gjennom god dialog med Finnsnes Barneskole levere ut informasjon til elevene om 
treninger og fotballaktiviteter for de som ikke spiller fotball

 Bli me! Spillere kan ta med en venn som kanskje vil spille fotball, på noen treninger

Ungdomsfotballen for øvrig 

  Bli me! Spillere kan ta med en venn som kanskje vil spille fotball, på noen treninger
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KLUBBDRIFT - RUTINER 

Mange av rutinene for klubbdrift finnere dere på ulike plasser på vår hjemmeside, 

www.fil.no, men de viktigste har vi listet opp – med lenkehenvisning - her i klubbhåndboka 

vår som følger; 

 Politiattest

http://www.fil.no/index.php/klubb-nett/trener/politiattest

 Medlemskontingent/treningsavgift

http://www.fil.no/index.php/klubb-nett/spiller/2015-01-30-10-36-24

 Forsikring

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

 Dugnadslisten

http://fil.no/index.php/klubb-nett/forelder/2015-01-30-11-08-37

 Bruk av klubbhus/anlegg inkl. nøkler

Det er FIL Allianse ved hallbestyrer Arnfinn Hanssen (901 52 574 – allianse@fil.no)

som forestår ALL utleie av klubbhuset til møter, konfirmasjoner, barnedåper,

bursdager mm. Dere skal altså IKKE kontakte FIL Fotball for å booke klubbhuset.

Kontaktskjema

http://www.fil.no/index.php/klubben/fil-allianse/kontaktperson/34-arnfinn-hanssen

Leiepriser

http://www.fil.no/index.php/klubben/finnsneshallen-as/leiepriser

Det samme hvis trenere eller andre har behov for å kvittere ut nøkler til klubbhus,

garderober eller hallen

http://www.fil.no/
http://www.fil.no/index.php/klubb-nett/trener/politiattest
http://www.fil.no/index.php/klubb-nett/spiller/2015-01-30-10-36-24
http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/
http://www.fil.no/index.php/klubb-nett/forelder/2015-01-30-11-08-37
mailto:allianse@fil.no
http://www.fil.no/index.php/klubben/fil-allianse/kontaktperson/34-arnfinn-hanssen
http://www.fil.no/index.php/klubben/finnsneshallen-as/leiepriser
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ØKONOMI – PLAN FOR ØKONOMISTYRING

 ØKONOMISK PRINSIPP

Den overordnede økonomistrategien er at driften skal være selvfinansierende. Dette 
gjennom de ulike inntektspostene. Investeringer kan finansieres gjennom låneopptak og 
fondsstøtte, men alle eventuelle låneopptak skal vedtas av årsmøtet som er klubbens 
høyeste organ, eller at årsmøtet gir styret fullmakt til spesielle formål.

 BUDSJETT

Det skal utarbeides driftsbudsjett hvert år. På sikt skal det også søkes utarbeidet et 

langtidsbudsjett (LTB). Driftsbudsjettet skal bygges opp på en slik måte at det knyttes 

til avdelinger og prosjekter som til slutt summeres opp i et klubb-budsjett. Budsjettet 

skal baseres på forsiktighetsprinsippet.

 REGNSKAP

Regnskapet følger regnskapsprinsippet og god regnskapsskikk. Klubben har engasjert 
ekstern regnskapsfører som fører regnskapet, foretar remitteringer og avleverer månedlige 
rapporter. Dette innenfor følgende rapporteringskrav;

o Regnskap denne måned

o Budsjett denne måned

o Avvik regnskap/budsjett

o Regnskap hittil i år

o Budsjett hittil i år

o Avvik regnskap/budsjett

o Regnskap hittil i fjor

Utover dette utarbeider daglig leder rapportering hvor nøkkeltall legges frem som følger; 

o Driftsregnskapet

 Sum inntekter

 Sum driftskostnader

 Finansposter

 Resultat pr. da

o Balansen

 Kundefordringer

 Leverandørgjeld

 Sum kortsiktig gjeld

 Bankbeholdning

 Lånesaldo



Vi skaper fotballglede 

14 

 ØKONOMISTYRING OG KONTANTHÅNDTERING

Alle bilag attesteres (digitalt) og konteres av daglig leder. All kontanthåndtering er det

utarbeidet egne oppgjørsskjema for som skal kvitteres/signeres av to personer.

Kontanter settes enten i nattsafe eller i innskuddsautomat. Oppgjørsskjemaet/kvittering
og automat/nattsafe leveres daglig leder som legger det inn i regnskapssystemet og

deretter konterer det.

Klubben skal søke å minimere kontantbehandlingen. Dette både gjennom at vi har kjøpt

inn betalingsterminal og bruker vipps.

 BRUK AV BANKKONTO

Fullmakt til bruk av bankkonto ligger hos daglig leder og intern regnskapsfører. Ved

enkelttilfeller, for eksempel uttak av vekslepenger, kan daglig leder utstede fullmakt til

uttak av vekslepenger.

 LAGSKASSE

INGEN lag får lov til å ha egne lagskasser. Jfr. FIL Fotballs lov § 12 (4) og § 19 (3) skal

all økonomi i idrettslaget inngå i idrettslagets regnskap og det er  styret som har ansvar

for økonomistyringen (§18). Evnt. dugnader som lagene påtar seg, etter godkjennelse fra

klubben, skal faktureres av klubben og settes deretter av i balansen til de ulike lagene.

 REGNINGSBETALING

Intern regnskapsfører foretar i prinsippet all regningsbetaling. Daglig leder konterer alle

bilag for disse remitteres.

 BILGODTGJØRELSE/REISEREGNINGER/DOMMERREGNINGER

Klubben har utarbeidet et eget hefte hvor det fremkommer hvordan bilgodtgjørelser og

reiseregninger skal fylles ut. Dette spesielt ihht de formelle krav som ligger i dette;

o Personnummer (11 siffer)

o Etternavn, fornavn (fullt ut)

o Adresse og postnr./-sted (fullt ut)

o Skattekommune (kommunnummer og kommunenavn)

o Hva reisen gjelder (her SKAL også underliggende kjørebok fylles ut korrekt)

o Antall kilometer mm korrekt (bruk gjerne veibeskrivelsen fra en internettside mtp

antall kilometer)

o Underskrift (dato og signatur)
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Daglig leder skal signere/attestere all bilgodtgjørelse/alle reiseregninger. 

Bilgodtgjørelse/reiseregninger for daglig leder skal signeres/attesteres av leder. 

Når det gjelder dommerregninger så sendes disse direkte til FIL fotball.

 ØKONOMISK ANSVAR

Det er styret som hefter for alt økonomisk ansvar for klubben. Inngåelse av avtaler

delegeres til daglig leder innenfor de vedtatte budsjetterte rammer.

 INNKREVING

All innkreving/inndriving av fordringer skal primært gjøres til klubbens bankkonto. Kun

unntaksvis skal kontantoppgjør aksepteres.
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INFORMASJON – KOMMUNIKASJON 

Strategi: Klubben skal ha en god, klar og lettfattelig kommunikasjon med omgivelsene. 

Tiltak: www.fil.no 

- Hjemmesiden skal være den viktigste informasjonskanalen for klubben

Informasjon styret/utvalg 

- Det skal på klubbens hjemmeside være tilgjengelig informasjon om hvem

som sitter i styret og i de forskjellige utvalg slik at vanlige medlemmer kan

se hvem som er ansvarlig for hva. Viktig informasjon kommuniseres til

hovedstyret før det kommer i media.

Mail/SMS 

- Klubben skal utvikle et godt mail- og SMS-system som gjør at

kommunikasjonen både inn til administrasjon og ut fra administrasjon blir

konkret og lettfattelig.

Klubbavisa Grønn Genser 

- Klubbavisen skal være et viktig kommunikasjonsmedium som skal søke å

vise hva vi skal gjøre kommende sesong og hva vi har gjort i forrige

periode. Klubbavisen skal også gjøres tilgjengelig på hjemmesiden vår slik

at alle FIL-venner andre steder i landet og verden kan lese den.

Foreldrekontaktmøter 

- Klubben skal gjennomføre tre foreldrekontaktmøter henholdsvis i mars

(etter årsmøtet) i mai og i oktober. Foreldrekontaktene formidler så videre

den informasjonen de får i sine egne foreldremøter.

Trenerfora 

- Klubben skal gjennomføre trenerfora både for barne-, ungdoms- og

seniorfotballen. Dette for å kunne gi faglig påfyll til trenere, men også

kvalitetssikre at nødvendig informasjon når ut til trenerne.

Media (vis, TV, radio, andre medier) 

- Klubben skal ha et åpent og godt forhold til media. Alle som uttaler seg på

vegne av klubben plikter å kvalitetssikre at det de sier i intervjuer får det til

gjennomlesing, eller får det lest opp, før det trykkes.

Intranett/Facebook/Twitter/Instagram 

- Klubben skal fortløpende holde tritt med den digitale utviklingen på de

ulike plattformer for å se om dette kan styrke og effektivisere

kommunikasjonen innad i klubben – og med omverdenen.

o Facebook Facebook.com/FinnsnesIlFotball

o Twitter @filfotball 

o Instagram #filfotball

http://www.fil.no/
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Lov for Finnsnes Idrettslag Fotball
1
, stiftet 29.01.22, med 

senere endringer, senest av 24.09.12 godkjent 

av Troms Idrettskrets den 25.09.12. 

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.

§ 2 Organisasjon 

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.2

(2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.3

(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Troms Idrettskrets, hører hjemme i Lenvik kommune, og
er medlem av Lenvik Idrettsråd4.

(4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder
for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 2 B   Idrettslagsallianse

(1) Idrettslaget inngår i en idrettslagsallianse med Finnsnes Allianseidrettslag. Lagets formål er å
drive idrett organisert i NIF.

(2) Idrettslaget kan ikke drive mer enn èn særidrett.

(3) Idrettslaget plikter å benytte samme navn og logo som allianseidrettslaget, i tillegg til angivelse
av idrettsgren, og er i den forbindelse bundet av allianseidrettslagets lov og vedtak. Medlemmer

1
 Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn. 

2
 Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel 

familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og 

har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis.  
3
 Idrettslaget må være medlem i de(t) særforbund som lagets idrettsgrener omfatter, 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. Det er årsmøtet i idrettslaget som vedtar hvilke idretter 

idrettslaget skal organisere, og vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.  
4
 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer 

enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte ved lovendringsvedtak hvilket idrettsråd det tilhører. 
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i idrettslaget blir automatisk medlem av allianseidrettslaget ved innmelding i idrettslaget og 
plikter å opprettholde medlemskap i allianseidrettslaget. 

(4) Idrettslaget har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen, eller vedta sammenslutning med
idrettslag utenfor idrettlagsalliansen.

(5) Oppløsning av en idrettslagsallianse med påfølgende sammenslutning av allianse-idrettslaget og
idrettslag(ene) til et ordinært idrettslag, krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter.
Sammenslutning av allianseidrettslaget med ett eller flere idrettslag uten oppløsning av
idrettslagsalliansen krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Idrettslag i en
idrettslagsallianse har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen.

§ 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.

(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen.
Klagefristen er tre uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til
Idrettsstyret innen tre uker etter at rekommandert melding er mottatt.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første 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. Medlem som har tapt sitt
medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

(7) Idrettslaget skal føre medlemslister.

(8) Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd
med forskrift gitt av Idrettsstyret.5

§ 4 Medlemskontingent og avgifter 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse 
i idrettslagets aktivitetstilbud. 

5
 Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det. 
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II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5 Kjønnsfordeling 

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og
utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn.

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen,
dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes
mer enn tre personer. Der det velges eller oppnevnes tre personer eller færre skal begge kjønn
være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(3) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av
manglende oppfyllelse av bestemmelsen.6

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, ha vært medlem av idrettslaget i
minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene7. Ingen kan møte eller avgi stemme ved
fullmakt.

(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller
ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i
laget.

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre,
valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme
konkurranse.

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor
sitt arbeidsområde.

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært
årsmøte i idrettslaget.

(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å
fremme forslag under årsmøtet.

6
 Se forskrift til NIFs lov § 2-4. 

7
 For eksempel skyldig kontingent. 
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§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 

(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede organisasjonsledd.
En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til
verv i allianseidrettslaget eller lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får
ansettelse i idrettslaget plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet
opphører.

(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting
eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og
medlemskap i idrettslaget.

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan
sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettslaget.

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke et eller
flere medlemmer blant de ansatte til idrettslagets styre.

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med 

tilknytning til idrettslaget 

(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. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem
oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel,
plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som
representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.8

8
 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 
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§ 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 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.
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(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling9 eller ved fjernmøte10. 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 og tapt arbeidsfortjeneste.

Godtgjørelse 

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

III. ØKONOMI

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig.

(2) Idrettslag med en årlig omsetning på under fem millioner kroner skal følge NIFs regnskaps- og
revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskaps-bestemmelsene i regnskapsloven
og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité.
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, og skal følge oppsettet i Norsk Standard
kontoplan.

(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av
positiv egenkapital.

(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 av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse
og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt
fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.

9
 For eksempel møte per e-post. 

10
 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 



Vi skaper fotballglede 

23 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 13 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars 11 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. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller
på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret
senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med
forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest èn uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet henholdsvis 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 styremedlemmer i henhold til 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 utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte
stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 14 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget. 

§ 15 Årsmøtets oppgaver

(1) Årsmøtet skal12:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er)13 samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker. 14

7. Fastsette medlemskontingent.

11
 Idrettslaget må avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen utløpet av juni det 

påfølgende år. 
12

 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. 
13

 Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i idrettslaget, se også § 14. 
14

 Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som årsmøtet, ved godkjenning av saklisten, har vedtatt å behandle 

etter et vedtak av 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet. 
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8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.15

10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
11. Foreta følgende valg:16

a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlemmer17   og ett varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) Kontrollkomite med to medlemmer og to varamedlemmer18

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett.

f) Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte.

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter
velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til
stemmetall. Alle valg gjøres for to år med mindre annet fremkommer av loven.

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

§ 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.

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8.

15
 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. . 

16
 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre 

tillitspersoner det er behov for. 
17

 Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 

1 varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. 
18

Idrettslag med årlig omsetning på mer enn fem millioner kroner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-

11, og må innta følgende som nytt punkt 10 i § 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere 

idrettslagets regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité 

med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.» 
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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 styret 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. Innkalling kan
henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete
medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer i henhold til idrettslagets 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 årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge
innkallingen.

§ 18 Idrettslagets styre

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet19 mellom
årsmøtene.

(2) Styret skal:
20

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.
21

(2) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene
forlanger det.

19
 Dersom laget har flere gruppestyrer, er det kun idrettslagets hovedstyre som leder og forplikter laget. Denne 

høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget. Dette 

innebærer blant annet at det bare er idrettslagets hovedstyre (der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) 

som kan foreta ansettelser, inngå markedsavtaler, evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk.  
20

 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Idrettslaget står fritt til å legge til andre 

styreoppgaver i bestemmelsen. 
21

 Ansvarlig for politiattestordningen er påkrevd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige 

og/eller mennesker med utviklingshemming. 
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§ 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.

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.

§ 22 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs

(1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 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.22 Vedtak om
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

22
 Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes. 
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(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 til
behandling av saken.

(4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister
således sitt medlemskap i NIF.

IMPLEMENTERING 

Denne klubbhåndboken skal revideres og evalueres hvert år av styret. Ved første 

anledning etter revidering/evaluering skal den gås gjennom i det første 

foreldrekontaktmøtet for både barne- og ungdomsfotballen. Den skal også gjennomgås i 

trenerfora ved første anledning etter revidering/evaluering. 

Klubbhåndboka skal videre være at aktivt verktøy primært for administrasjonen, styret og 

de ulike utvalg. Og ikke minst for valgkomiteen som skal drive en aktiv rekruttering av 

styremedlemmer. 
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