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§ i Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

1. Godkjenne fremmøtte stemmeberettige medlemmer.
2. Godkjenne innkalling til årsmøtet.
3. Godkjenne sakliste.
4. Behandle lagets årsmeldinger.
5. Behandle lagets regnskap- og revisjonsberetning, samt årsberetning fra kontrollkomiteen

siste år perioden 1.1. til 31.12.
6. Behandle forslag om anvendelse av eventuelle overskudd.
7. Behandle forslag til dekning av eventuelle underskudd.
8. Behandle innkomne forslag.
9. Fastsette kontingent.
10. Behandle anleggsplan.
1 1. Behandle lagets budsjett for kommende periode.
12. Bestemme lagets organisering.
13. Godkjenne valgte representanter til ting, fra årsmøtet i gruppene.
14. Godkjenne de valgte gruppestyrene og årsmøtet i gruppene.

Velge hovedlag. 
leder velges for 2 år, ene året
nestleder velges for 2 år, andre året
sekretær velges for 2 år, ene året
styremedlem/økonomi velges for 2 år, ene året
styremedlem velges for 2 år, andre året

1.varamedlem
2.varamedlem

velges for 2 år, ene året
velges for 2 år, andre året

Hovedstyret består av hovedlag og gruppelederne som velges på årsmøte i gruppene. 

3 medlemmer til valgkomite
2 medlemmer til revisorer
2 medlemmer til kontrollkomiteen

§ 2 Hovedstyret

velges for 2 år
velges for 1 år
velges for 1 år

Hovedstyrets medlemmer plikter å være tilstede på lagets årsmøte.

Hovedstyret består av: 
Leder, nestleder, sekretær, og 2 styremedlemmer, som utgjør hovedlag og blir valgt av
årsmøtet.

I tillegg består hovedstyret av leder i undergruppene, som velges på gruppens årsmøte.
Ved forfall møter et styremedlem fra gruppestyret.

Hovedstyret skal: 
Forestå lagets daglig ledelse, herunder ivareta lagets interesser i henhold til Norges
idrettsforbund's lover og forskrifter. Hovedstyrets leder fungerer som daglig leder for laget.
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Bidra for at styremedlemmer gjør seg kjent med NIFS' lov og lovnorm for idrettslag, og det
ansvar som følger ved vervet.

Være kjent med de regnskapsbestemmelser som til enhver tid gjelder.

Sørge for at barneidrettsbestemmelsene blir etterfulgt.

Hovedstyret kan delegere til hovedlaget å fatte vedtak i enkelt saker.
Vedtaksbeslutning skal i ethvert tilfelle være forhåndsgodkjent i hovedstyret.

Hovedstyret kan delegere oppgaver til hovedlaget å utføre, det skal utarbeides
arbeidsinstruks.

Hovedlaget står sammen med hovedstyret for lagets ledelse som alltid skal være i samsvar
med vedtekter og årsmøtet fattede vedtak.

Hovedstyret/hovedlaget holder møte når leder eller et flertall av hovedstyrets medlemmer
forlanger møte.

Det føres protokoll over møter i hovedstyret/hovedlag og undergruppers møter.

§ 3 Undergrupper/avdelinger

1. Har lagets årsmøte gjort vedtak om å opprette grupper, skal gruppen bestå av minst 5
valgte medlemmer.: Leder, nestleder, sekretær og 2 styremedlemmer.

2. Arbeidsutvalget for Idrettsskolen består av 1 representant fra hver av undergruppene der
en av representantene velges som leder.

3. Leder i idrettsskolen stiller i hovedstyret ved behov og har forslag og talerett.

4. Styret i hver undergruppe må senest 14 dager før årsmøte i NIL, utpeke representant til
idrettsskolen. Hovedstyret godkjenner leder i idrettsskolen.

5. Minst halvparten av gruppestyrenes medlemmer plikter å møte på NILs årsmøte.

6. Årsmøtet i gruppene skal følge punkt 1-22.

7. Det er ikke anledning for noen av hovedlagets medlemmer å være medlem i andre
undergruppers styre.

8. Et medlem kan ikke være leder eller nestleder i mer enn en undergruppe.

9. Årsmøtet i gruppene kan utvide antall medlemmer i styret.

10. Gruppestyrene velges av gruppenes årsmøter og skal godkjennes av lagets årsmøte.

1 1. Årsmøtet i gruppene skal følger de lover og bestemmelser som er vedtatt i laget.

12. Leder i gruppen er medlem i hovedstyret, ved forfall møter et styremedlem fra
gruppestyret.

13. Gruppestyret skal etterkomme vedtak som gjøres i hovedstyret.
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14.Gruppsstyrat skal attar bedriftsskcnoms°ie pr n ippsr forfalte gruppens s koncrni inn's nfor
de budsjettrammer som lagets årsmøte har vedtatt.

15. For gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget og gruppene kan ikke inngå
avtaler eller representere laget utad uten hovedstyrets godkjenning.

16. Det er kun hovedstyre som kan foreta ansettelser og godkjenne sponsorkontrakter (jfr.
NIF's lov for idrettslag §18)

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

17. Endring av draktdesign, klubbfarge og klubblogo skal godkjennes av hovedstyret.

18. Gruppestyret har økonomisk handlefrihet innenfor budsjettrammer som lagets årsmøte
har godkjent.

19. Gruppestyret skal behandle alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren, dersom
ikke annet er bestemt av hovedstyret.

20. Hovedstyret skal orienteres om stevner. Gruppen skal stå for det tekniske
arrangementet. I idrettstekniske saker som bare vedrører gruppen, handler gruppen
selvstendig. Gruppestyret skal sørge for å få frem medlemmer til stevner og om nødvendig
fungere som uttakningskomite og sende rapport til hovedstyret.

21. Gruppestyrene skal følge barneidrettsbestemmelsene.

22. Det skal føres protokoll over styrets møter og referat sendes hovedstyret. Lagets
hovedstyre skal på denne måten være informert til enhver tid om hva gruppene arbeider
med.

§ 4 Hederspriskomiteen

Består av: Hovedstyret
Statutter for «årets hederspris» følges.

§ 5 Valgkomiteen

Består av: Leder (velges av årsmøte for 2 år)
2 medlemmer (velges av årsmøte for 2 år)

§ 6 Årsmøtet i idrettsrådet

Laget er representert ved: Leder i hovedstyret samt leder fra en av undergruppene som
rulleres hvert år etter følgende oppsett: friidrett, håndball, fotball, Ski- og skiskyting,
orientering, sykkel.

§ 7 Kontingent
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Hovedstyret har rett til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsledighet,
militærtjeneste eller andre gyldige grunner.

§ 8 Eiendeler, anlegg, driftsutstyr etc.

Faste eiendommer, bygninger og anlegg som eies av laget, skal ivaretas av gruppestyret
som er naturlig bruker av anleggene.

Driftskostnadene innenfor disse anlegg er pålagt gruppen. Ved eventuell utleie til andre lag,
kan gruppen fastsette leie.

Ethvert medlem i laget plikter å påse at lagets eiendommer og anlegg blir behandlet på en
forsvarlig og fornuftig måte. Brudd på disse reglene kan føre til nektet adgang og bruk.
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