
Statutter for disponering av øremerkede midler i aldersbestemt fotball. 

Årsmøtet i 2020 vedtok at klubben ikke lengre ønsker å bruke økonomi til å dra til Norway cup slik en 

gjorde tidligere. Styret har åpnet opp for at enkelte lag kan delta på store turneringer i regi av 

klubben, men at dette da vil være foreldrestyrt i hht økonomiske rammer. Styret setter som 

forutsetning at det gis tilbud til hele laget om å delta slik at ingen blir utelatt. Det er tidligere vedtatt 

statutter for dette. Disse må nå revideres og vedtas av årsmøte i fotball og årsmøte i hovedlaget. 

Styrets forslag til nye statutter: 

 

 

NORDREISA IDRETTSLAG 

Fotballgruppa 

 

 

STATUTTER DISPONERING AV ØREMERKEDE MIDLER 

ALDERSBESTEMT FOTBALL 

 

 

 

Den nedenfor utarbeidede statutter gjelder disponering av øremerkede midler som er innsamlet i 

regi av Nordreisa IL, aldersbestemt fotball. Disse midlene er overskudd i forbindelse med ulike 

arrangement, bl.a. den årlige St. Hansturneringen. 

 

 

§ 1 Alt overskudd ved den årlige St. Hansturneringen i fotball skal plasseres på en særskilt  

 konto. Pr. 01.01.01 gjelder dette konto 4740.27.06593 i Sparebanken Nord-Norge. 

 

§ 2 Andre inntektsbringende arrangement skal på forhånd godkjennes av fotballgruppas 

 styre og hovedstyret. Overskudd av arrangement skal plasseres på samme konto. 

 

§ 3 Av alle nettooverskudd i forbindelse med slike arrangement nevnt i § 1 og 2, skal 100% tilfalle 

Nordreisa IL, fotballgruppa.  

 

§ 4 Innkomne midler er øremerket og kan normalt ikke disponeres av andre enn fotballgruppas 

styre, se § 7. 



 Det henvises dog til lov for Nordreisa IL, § 15, samt Nordreisa IL’s vedtekter,  

 § 3, pkt 12: For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og 

 avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad, uten  

 Hovedstyrets godkjenning Nordreisa IL v/hovedstyret kan ta over disposisjonsretten 

 over midlene i tilfeller der Nordreisa IL ikke kan dekke lagets forpliktelser på andre 

 måter. 

 

§ 5 Disponering av midlene skal gå til utvikling og drift av anlegg som eies og benyttes av 

Nordreisa IL fotball. 

Det kan bli gitt bidrag til turneringer.  

Lag som skal delta i slike turneringer fremmer en søknad overfor fotballgruppas styre vedlagt 

budsjett og opplegg for turen. 

Størrelsen på bidraget vurderes i de enkelte tilfeller.  

Etter avviklet turnering skal regnskap leveres til styret i fotballgruppa.  Videre kan midlene 

disponeres til dekning av kostnader ved utvikling og vedlikehold av anlegg som benyttes av 

Nordreisa IL fotballgruppe. 

Det vil bare bli mulig for et lag og søke 1 gang mellom 13 og 16 års klassen.  

 

§ 6 Fotballgruppas styre har fullmakt til å disponere midlene, og  

 disponering kan skje etter flertallsvedtak hvor hvert medlem har en stemme. 

 Ved stemmelikhet teller leders stemme som to. Disponering må ligge innenfor de 

 rammene som er nevnt under § 5 og vedtak om disponering skal  

 innarbeides i budsjettet til fotballgruppa. 

 

§ 7 Fotballgruppas styre skal føre protokoll fra tildelingsmøtene som avholdes, og styret i 

hovedlaget skal ha kopi av de vedtak som fattes. Hovedlagets styre kan i særskilte tilfeller 

overprøve tildelingsvedtak gjort i fotballgruppas styre. 

 

§ 8 Statuttene er underlagt lov og vedtekter for Nordreisa IL, samt NIF’s lov om 

 fellesbestemmelser for samtlige organisasjonsledd. Lov om fellesbestemmelser 

 § 2-7 om inhabilitet fravikes. 

 


