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2. Årsberetninger 
 
Idrettslaget 
Styret i Tonstad idrettslag har i 2022 bestått av: 

• Egil Netland   leder 
• Ommund Fintland   nestleder 
• Ole-Erik Vestøl Endrerud  gruppeleder fotball og konstituert nestleder 
• Børge Aamlid   styremedlem 
• Dan Kjørmo   gruppeleder ski- og skiskyting 
• Astri Liland    gruppeleder allidrett 
• Sara Mandel Birkeland  sekretær 

 
Ansatte i 2022: 

• Thomas Åbø   daglig leder (fra 1. august) 
• Øyvind Skadberg  spillerutvikler fotball 
• Celina Staavi   ansvarlig FFO, instruktør allidrett og renhold 
• Ole Martin Log Josdal  trener A-lag herrer fotball 
• Kai Johansen   trener G13 og G19 fotball 
• Elin Liland   trener J15 fotball 
• Regine Hodne Hørsdal renhold, instruktør allidrett 
• Sindre S. Nilsen  instruktør allidrett 
• Karen Skjæveland  instruktør allidrett 
• Ingvill Sporaland  instruktør allidrett 
• Ingrid B. Solbjørg  instruktør allidrett 

 
En stor endring for 2022 var at Tonstad IL for første gang fikk på plass en fast ansatt daglig 
leder som fikk i oppgave å drifte og videreutvikle idrettslagets anlegg og aktiviteter til det 
beste for medlemmene. Å gå fra en 100% frivillig organisasjon til å være en delvis 
profesjonelt drevet frivillig organisasjon er en stor oppgave. Mye har blitt satt i system, men 
mye gjenstår fortsatt for å være i mål med omorganiseringen som kreves. Det har uansett 
vært en veldig positiv utvikling under Thomas Åbø hvor inntektene har nær fordoblet seg, 
sponsorjobben er satt i system, og de sportslige gruppene har en person å forholde seg til i 
det daglige. Fremover vil det bli jobbet hard med å få strukturert og effektivisert arbeidet i 
idrettslaget på tvers av anlegg og grupper slik at vi får en langsiktig og bærekraftig 
organisasjon som medlemmene kan nyte godt av på tvers av generasjoner. 
 
I tillegg til Feed skiarena som er 100% eid av Tonstad idrettslag tok TIL over fotballhallen 
Sira-Kvina Arena som gjør oss til en stor premissleverandør for folkehelse, idrettsglede og et 
sentralt samlingspunkt. Sira-Kvina Arena fører og til at idrettshallen frigjøres og vi satser 
hardt på å skape et bredere tilbud til medlemmene våre utover allidrett for de minste, 
fotball, ski og skiskyting. Det betyr og at vi har store anlegg som skal driftes, som og vil kreve 
at tingene systematiseres og effektiviseres. 
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På sponsorsiden har det kommet en mengde nye samarbeidspartnere, størst av de alle er 
Sira-Kvina som nå er blitt hovedsamarbeidspartner og har kjøpt rettighetene til navnet på 
fotballhallen i lang tid fremover. Kvinesdal Sparebank som er vår hovedsponsor har vi nå 
tydelig plassert på alle anlegg og på all bekledning i klubben. 
 
I tillegg har vi i 2022 hatt følgende samarbeidspartnere som vi vil takke for samarbeidet og 
bidraget: 
 
Platinumsponsorer 
Sira-Kvina Kraftselskap 
Kvinesdal Sparebank 
 
Gullsponsorer 
Tonstad vindkraft  
Lindeland maskin 
 
Sølvsponsorer 
Sirdal Bilverksted 
Modalsli Rør 
Tonstad Taxi 
Shoreline 
 
Bronsesponsorer 
SVB Gruppen 
Sinus Elektro 
Sandnes og Jærbetong 
Norhard 
Tengesdal Sport 
 
Støttespillere 
Favoritthytten     
Ground up 
Bremner 
Tveit og Tjomlid 
AB Gasoline 
Rental One 
 
Dugnader 
Dugnadsåret 2022 var innbringende med flere dugnader rundt i kommunen. Det ble stått 
parkeringsvakter på Sirdalsdagene, ryddet inn og ut badeanlegg på Tonstad, flere tiltak på 
Feed, kiosk på fotballkamper og skirenn. Takk til alle som bidro! 
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Årsrapport ski- og skiskytingsgruppa 
Ski og skiskytingsgruppa har bestått av:  

• Dan Kjørmo    leder 
• Eva Såkvitne    medlem 
• Stig Magne Skåland   medlem 
• Einar Thygesen   medlem 
• Sigurd Selmer Ribe   medlem 
• Terje Morten Øksendal  medlem 

 
Året 2022 ble året der idretten la covid-19 bak seg og ting ble mer normalisert. Litt trå start 
på konkurransesesongen pga. Covid-19 oppblomstring rundt nyttår 2021/22, men sesongen 
gikk stort sett som normalt. 
 
Klubben har to elever ved Sirdal videregående som har Skiskyting som satsings område, Lea 
Camilla Østrem og Erlend Oscar Risnes. De har deltatt på både regionale og nasjonale 
konkurranser. Lea Camilla Østrem sluttet ved SVG sommeren 2022 og Håvard Johannes 
Risnes begynte på SVG høsten 2022 men da på multisport men ønsker fortsatt og bli med på 
skiskyting ved noen anledninger. 
 
Vi har hatt god aktivitet på rekruttene og de aldersbestemte klassene 10år – 15år, 19stk. er 
tallet og disse får tilbud om 1-2 fellestreninger i uka. Det er Natasja Øksendal som hevder 
seg best sett opp mot konkurrentene i vår region, hun gikk inn til en 4. plass i Kvalfoss 
Sprinten, 8. plass og en 7. plass på Bama Liatoppen Skiskytterfestival. Tonstad Ski & 
Skiskyting har også vært godt representert på lokale renn på Feed og Tjørhom, her har 
Tonstad sine rekrutter fått vist seg frem og levert til Terningkast 6! 
 
Tonstad hadde også stafettlag i klassen G11-G12 som gjorde det utrulig bra, der gikk Filip 
Kjørmo – Trym Thygesen og Arild Såkvitne Tonstad inn til en fin 8. plass av 25 lag.  
Det ble gjennomført skiskytterskole for nye rekrutter og 14 stk. gjennomførte skolen, takk til 
Eva Såkvitne som ordnet dette på kort varsel. 
Vi har i år som i fjor gjennomført tre skiskytterkarusellrenn i samarbeidet med Sirdal Skilag 
og Kvinesdal ski og skiskyting. Dette er et arrangement for alle alderstrinn, men også en fin 
arena for de yngste rekruttene som skal konkurrere for første gang.  Dette har vært en stor 
suksess og noe vi i Tonstad Skiskyting ønsker å videreføre, et godt samarbeid med klubbene 
rundt oss er viktig for Tonstad Skiskyting. 
 
Den 28. mars stod 12 løpere på startstreken i klubbmesterskapet i skiskyting, det er vi godt 
fornøyd med siden det var litt frafall pga. sykdom. Mange gode dueller og mye idrettsglede 
på Feed Skiarena. 
 
Det ble gjennomført to samlinger på barmark, første samling i Arendal på Casa Thygesen og 
andre samling på Feed Skiarena med mulighet for å overnatte. 
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Ønsker å takke alle som stiller opp for Ski & Skiskyting, utøvere, foreldre, trenere, hovedstyre 
i Tonstad IL, styret i ski & Skiskyting, kommunen, lokalt næringsliv og alle andre som bidrar 
positivt inn i arbeidet vårt. 
 
Dan Kjørmo 
Leder ski- og skiskytingsgruppa 
 
Årsrapport allidrett 
Allidrettsgruppa har bestått av: 

• Astri Liland    leder 
• Elisabeth Andersen   medlem 

 
Tonstad IL tilbyr barneidrett til alle barn i 1.-4. klasse. I begrepet barneidrett legger vi til 
grunn at barna skal bli kjent med ulike typer idretter, samt få trening i basisferdigheter som 
for eksempel løp, kast, balanse, koordinasjon mm. Emner barna har vært innom er bla. 
forskjellige typer ballaktiviteter, orientering, svømming, lekbasert trening og andre 
aktiviteter. 
  
Fast treningstid har vært mandager fra kl. 17.00-18.00 og det veksles mellom ulike 
oppmøtesteder fra gang til gang. Arenaer som har vært benyttet er idrettshallen, ballbingen, 
skolegården, Feed skiarena og svømmehallen. Ved hjelp av appen Spond har både foreldre 
og trenere god oversikt, og det gjør det enkelt for trenerne å tilpasse treningen etter 
værforholdene. En sesong i allidretten har oppstart like etter høstferien og avsluttes til 
påskeferien. Våren 2022 avsluttet Karen Skjæveland og Regine Hodne Hørsdal som trenere, 
men vi var så heldige å få to nye trenere som er elever ved Sirdal videregående skole, Sindre 
S. Nilsen og Ingvill Sporaland. Sammen med de allerede erfarne trenerne, Ingrid B. Solbjørg  
og Celina Staavi, utgjør de et engasjert og godt trenerteam.  
  
Våren 2022 avsluttet 21/22 sesongen med totalt 30 påmeldte barn. I gruppen 1.-2. klasse var 
det 10 barn og gruppen 3.-4. klasse utgjorde 20 barn, hvorav hovedtyngden var 3. klasse med 
17 stykker. Av disse opplevde vi å miste flere til et konkurrerende og spennende tilbud midt i 
vårsesongen. Høsten 2022 startet vi opp med totalt 30 påmeldte barn. Denne gangen med 20 
påmeldte barn i gruppen 1.-2. klasse og kun 10 barn i 3.-4. klasse. At kun 5 av 3. klassingene 
(nå 4.klassinger) velger å fortsette ses i sammenheng med at allidretten sesongen 22/23 
opplever tøff konkurranse fra andre Tonstad IL aktiviteter med sammenfallende 
treningsdag/tid for samme målgruppe.  
  
Det er ikke investert i utstyr til allidretten for året 2022, og kostnadene knytter seg kun til 
lønn og en liten avslutningspremie for alle deltakerne. Trenerne mottar kr. 175 *1,5 timer per 
gang. 
  
Foreldrekontaktene sesongen 21/22 var Elisabeth Andersen, hovedansvarlig, og Astri Liland. 
For sesongen 22/23 fortsatte Astri Liland som hovedansvarlig og allidrettens representant i 
hovedstyret. Med på laget som foreldrerepresentant ble Brit-Mette Dalsbotten. 
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Årsrapport fotballgruppa 
Fotballgruppa har bestått av: 

• Ole-Erik Vestøl Endrerud  leder 
• Gry Iren Josdal    medlem 
• Merete Gursli    medlem 
• Tommy Kvello    medlem 
• Børge Aamlid    medlem 
• Grete Berit Knabenes   medlem 
• Guro Sødergren   medlem 

 
Fotballen er en stor del av Tonstad IL og vi har i 2022 hatt rekordmange fotballspillere som 
har deltatt i aktivitet. Fjorten lag var på meldt seriespill fra syv år og oppover, med over 200 
fotballspillere. Det ble spilt flere hundre kamper, hvorav halvparten hjemmekamper hvor 
hvert lag sine spillere og foreldre har jobbet dugnad i kiosken, takk til alle!  
 
Til å lede disse lagene har vi hatt en mengde trenere og lagledere som er listet opp under. 
Takk til de frivillige som legger ned utallige timer for at dette skal bli et så bra tilbud som det 
er: 

• Paw Htoo – J8 
• Amy Fintland – J8 
• Håvard Johannes Risnes – J8 
• Siw Alida Kvernmo – J8 
• Eirik Ovedal – G/J7 
• Håvard Haukali – G/J7 
• Petter Torsteinsbø – G9 
• Per Henning Knabenes – G9 
• Elisabeth Andersen – G9 
• Ingrid Ovedal-Haugen - J9/10 
• Mathea Tonstad-Johansen - J9/10 
• Aron Moen Kvinlaug – J9/10 
• Andreas Netland Ovedal – J9/10 
• Benedikte Fundal Gauthun – J7 
• Hilde Ræg - J9/10 
• Øyvind Skadberg - J9/10 
• Arne Thomas Eitland – G10 
• Guro Sødergren – G10 
• Eivind Skregelid – G10 
• Stein Ivar Sinnes – G11 
• Andreas Netland – G11 
• Gry Iren Josdal – G11 
• Kai Johansen – G12/G13/G19/senior kvinner 
• Jørgen Tjørhom – G13 
• Silje Helliesen – G12 
• Carl-Magne Fintland – J13 
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• Tonje Ovedal – J13 
• Reneè Rosstøl – J13 
• Elin Liland – J15 
• Terje Vatnamot-Johansen – J15 
• Kjetil Haugen – J15/senior kvinner 
• Therese Moen – J15 
• Ole Martin Log Josdal – G19/senior herre 
• Jan Henning Jakobsen – senior herre 
• Ole-Erik Vestøl Endrerud – senior kvinner 

 
Året var et krevende år med mange saker på agendaen for fotballgruppa ettersom det har 
vært et år med mange endringer, prøving av nye tilbud, og ikke minst med mye aktivitet. 
Flere retningslinjer har blitt innført etter NFFs retningslinjer på vei mot å bli sertifisert som 
en “Kvalitetsklubb” som er målet. 
 
Seniorlagene har bidratt som gode forbilder og resultatmessig kom lagene på øvre halvdel 
av tabellen, leverte toppscorere for kvinner og menn, og senior kvinne tok sitt første 
offisielle trofè med seier i Obos Cupen (Rogalandscupen) mot Skjoldar fra nordfylket. 
 
Under følger årsmeldinger fra noen av lagene. 
 
Ole-Erik Vestøl Endrerud 
Leder fotballgruppa 
 
Årsmelding fra FFO, Fotballskolen og Akademi Ungdom 
Fotballskole og Akademi ungdom var i starten av 2022 sesongen ca 35 spillere. I slutten av 
sesongen var tallet ca 25. Dette er et mer «riktig» bilde av hvor mange som er interessert i et 
ekstra tilbud. Det har kjørt primært i helger for å ikke komme i kollisjon med klubb lag 
aktivitet. Instruktører på fotballskolen har stort sett vært Per H Knabenes og Andreas 
Netland. Arne T Eitland har også vært med, men pga hans jobbsituasjon så har han ikke 
kunne delta så mye som de to andre. Spillerutvikler er med stort sett hver økt. 
AU spiller ca 8-10 kamper i løpet a vinter sesongen. Det legges mer fokus på prestasjon enn 
resultat i disse kampene. Resultatmessig så er det litt flere seiere enn tap. 
 
Årsmelding fra J2013 (J9) 
J9 laget har i løpet av 2022 sesongen hatt 8 veldig trofaste spillere som har spilt 5er fotball. 
Det har blitt litt flere seiere enn tap. Det har vært noe utskiftninger der i løpet av året på 
trener siden. Benedikte Gauthun og Ingrid O Haugen startet som trenere og ble avløst av 
Andreas O Netland og Aron K Moen. J9 og J10 har trent i sammen. 
 
Årsmelding J2012 (J10) 
J10 laget har i løpet av 2022 sesongen hatt 6 spillere som har spilt 7er fotball. Så har de lånt 
fast 3 spillere fra J9 til hver kamp + at Mariell Fintland har spilt for både gutter og jenter så 
dermed har det vært 10 spillere til hver kamp. Pga lange reiser så har de fleste kampene blitt 
kjørt som dobbel kamper i helgene. Det har blitt 50/50 med seier og tap. Det har vært noe 
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utskiftninger der i løpet av året på trener siden. Benedikte Gauthun og Ingrid O Haugen 
startet som trenere og ble avløst av Andreas O Netland og Aron K Moen. J9 og J10 har trent i 
sammen. 
 
Årsmelding fra G/J2014 (G/J8) 
Vi var 15 stk på laget når vi startet opp. Utover sesongen ble vi nede i 10-12 stk. En trivelig 
gjeng med gutter og jenter som hadde det gøy sammen. Startet opp med Amy Tomine og 
Paw som trenere og Siw Alida som lagleder. Etterhvert tok Håvard Johannes over for Amy 
som trener. Vi fikk lov å spille i jenteserien å fikk ha med guttaboys som delte på kampene 
ved å stille 2 og 2 på kamp (da de bare kunne være 1 gutt på banen om gangen) Det fungerte 
fint. En kjekk sesong der vi møtte stort sett ganskje jevne lag. Vi koste oss også på cup i 
Eigersund å på Eigerøy. Må også nevne at det pleide vær godt oppmøte av foreldre som heiet 
de frem eller hjalp til å lede laget i kamp. 
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Årsmelding G2011 (G11) 
Lagets trenere på G11 er Stein Ivar Sinnes og Andreas Netland, mens Gry Iren Josdal er 
lagleder, et team rundt spillerne som har vært uendret siden oppstarten i 2017. Det som også 
har vært stabilt, er antall spillere. Det har siden oppstarten i 1. klasse vært 16 spillere på 
laget, noe som er unikt siden det er 17 gutter i dette årskullet på Tonstad. I de senere år har 
vi også rekruttert den eneste gutten i dette årskullet på Sinnes til å spille fotball. 
I denne sesongen har vi vært 17 spillere, og med 7-er-fotball, har det vært en utfordring med 
hensyn til spilletid på kamper. Løsningen vi har gått for er inndeling i tre grupper, der to av 
gruppene har hatt kampuke, mens den siste gruppen fikk muligheten til å hospitere på 
kampdagen om de ville. 
 
G11 har trent mandag og torsdag, og det har vært stort oppmøte. I sesongen vant vi alle 
kamper, utenom en. Samholdet er fantastisk, og mottoet er at det skal være plass til alle på 
laget. 
 
Tidligere har vi hatt både pizzakvelder og reist på Viking-kamp som sosiale tiltak. I denne 
sesongen planlegges det sosialt arrangement i forbindelse med en turnering i slutten av 
mars. 
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Årsmelding J15 
Laget startet med 13 jenter og avsluttet med 12 på grunn av flytting. Laget endte på en 2. 
plass i sesongen etter en fin sportslig sesong. De deltok på Kattegat Cup i Danmark, hvor de 
var ubeseiret men endte på en 2. plass etter straffesparkkonkurranse i finalen. Elin Liland og 
Terje Vatnamot-Johansen var trenere, med Terese Moen som lagleder og Kjetil Haugen som 
altmuligmann ☺ I vinter deltok laget på Tonstadturneringen for seniorer hvor de kom på en 
respektabel 5. plass. 
 

 
 
Årsmelding G2010 (G12) 
G12 trente sammen med G13 men de spilte i hver sin serie. G12 mistet en del spillere høsten 
2021, og startet 2022 med kun 7 spillere (en flyttet sommeren og en ny kom). Men vi har vært 
kjempeheldige å fått lånt spillere fra G11 og G13 gjennom hele sesongen. Vi har dermed klart 
å stille på alle kampene. Resultatene har vært opp å ned, ikke minst har det har vært mange 
spennende kamper. Vi hadde sosialdag sammen med foreldre, med kjempekjekt trenings 
opplegg og konkurranser sammen i forkant av seriestart. Laget har og vært på bowlingtur, 
pizza på B20, turnering i Mandal og vært ballgutter på Vikingkamp. Det ble et trenerbytte i 
juni og igjen rett før sesongslutt. Men vi har nå fått beholde Kai ☺   
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Årsmelding Feed Skiarena 
Det ble allerede i romjula 2021 produsert nok snø til vintersesongen 2022, og det var gode 
skiforhold på arenaen hele sesongen. Ski/skiskyttergruppa gjennomførte en del trening/ 
arrangementer i løpet av vinteren. 
 
Også frisbeegolfbanen ble flittig brukt hele vår/sommersesongen 
 
Styret startet like før sommeren 2022, en prosess for å se på driften av Feed Skiarena, med 
fokus på økonomi. 
 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe, som foreslo å legge om driften på Feed Skiarena.  Et av 
forslagene var å kutte ut daglig leder stilling, og heller drifte arenaen med kjøp av tjenester 
og dugnad. Det ble vedtatt en ny driftsmodell, basert på mer dugnad og innkjøp av tjenester. 
 
I juli/august hadde vi besøk fra det franske og tjekkiske landslaget, og det ble gjort en 
fantastisk jobb med å tilrettelegge for disse og andre samlinger på arenaen. Det ble i tillegg 
gjort nødvendig vedlikeholdsarbeid både innomhus og ikke minst utomhus og rundt 
løypene. Alt dette arbeidet ble gjort på dugnad. 
 
Det ble ikke gjort noen store investeringer på Feed Skiarena i 2022. 
 
Egil Netland 
Styreleder Feed skiarena AS 
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3. Regnskap 2022 
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4. Budsjett 2023 
 



    

5. Medlemskontingent 2023 
Forslag til medlemskontingent og treningsavgift for 2023. 
 

 Barn 0-12 år Ungdom 13-16 år Junior 17-19 år Senior Støttemedlem 
Medlemskont. 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 
Treningsavgift Gratis 800 kr 1000 kr 1500 kr  

 
Det stilles krav om dugnadsarbeid i tillegg til medlemskontingent og treningsavgift for dugnader arrangert av Tonstad idrettslag. Lagene 
kan drive dugnadsarbeid i tillegg, men det inngår ikke i dugnadsplikten til idrettslaget. 
 
Uteblir betaling av medlemsavgift eller treningsavgift fra aktive utøvere forbeholder idrettslaget seg retten til å nekte utøveren å trene 
og konkurrere.



 

   

6. Innføring av NIFs lovnorm 
 
LOVNORM FOR IDRETTSLAG 
Vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021. 
 
LOV FOR TONSTAD IDRETTSLAG 
Sist endret 21.03.2023 

§ 1        Formål 

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og 
olympiske og  
paralympiske komité (NIF). 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. 
For regler om idrettslagsallianser, gjelder NIFs lov § 10-7.  

 
(2)  Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund og NFF Rogaland. For regler om 

idrettslagets plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4). 
 
(3) Idrettslaget er medlem av NIF og dermed tilsluttet Rogaland Idrettskrets og Sirdal 

Idrettsråd.  
 
(4) For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 
 
(5)  For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds 

regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3. 

§ 3        Medlemmer 

(1) For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., 
gjelder NIFs lov §§ 10-4 og 10-6. 
 

(2) For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og 
organisasjonsregister, gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og 
organisasjonsregister med utfyllende regler. 

§ 4        Kjønnsfordeling 

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til 
årsmøte/ting i  
overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-1
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
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§ 5        Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 
2-7.  

§ 6        Inhabilitet 

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.   

§ 7        Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9. 

§ 8      Refusjon av utgifter og godtgjørelse 

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.  

§ 9      Regnskap og revisjon mv.  

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.  

§ 10      Årsmøtet 

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen 
utgangen av mars måned.  
 

(2) Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og 
NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.   
 

(3) Årsmøtets oppgaver: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 
2. Velge dirigent(er)  
3. Velge protokollfører(e) 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne forretningsorden 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten  
8. Behandle idrettslagets årsberetning 
9. Behandle  

a. idrettslagets regnskap 
b. styrets økonomiske beretning 
c. kontrollutvalgets beretning  
d. eventuell beretning fra engasjert revisor 

10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste  
11. Fastsette  
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a. medlemskontingent på minst kr 50 
b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter 
12. Vedta idrettslagets budsjett 
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
14. Velge: 

a. Styre med leder, nestleder, 6 styremedlemmer og ett varamedlem. 
b. Kontrollutvalg med leder og to medlemmer. 
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget 

har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne 
representantene 

d. Valgkomité med leder, og ett medlem og ett varamedlem. 
e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 

 
15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.  

 
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer 
skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.  
 
For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.  

 
(4) For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs 

lov  
§ 2-19. 

§ 11       Idrettslagets styre 

(1)  Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.  
 
(2)  Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse 

beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22. 
 
(3)  Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører 

under styret. Styret skal sørge for: 
- at idrettslagets formål ivaretas 
- forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring 
- at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk 

og vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak  
- registrere opplysninger iht. § 3 (2) 
- at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget 

organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming 
- at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget 

organiserer barneidrett 
 

(4)  Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller 
enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.  
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(5)  Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede 
organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.  

 
(6)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets 

medlemmer forlanger det. 

§ 12 Kontrollutvalg, valgkomité og øvrige årsmøtevalgte organer 

(1)  For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. Kontrollutvalget arbeider 
iht. egen instruks vedtatt av årsmøtet. 

 
(2)  For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18. Valgkomiteen arbeider 

iht. egen instruks vedtatt av årsmøtet. 

§ 13 Grupper 

(1)  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. § 10 pkt. 13. Innmelding og utmelding av 
særforbund krever lovendring, jf. § 2 (2). 

 
(2) Dersom idrettslagets årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har 

vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  
 
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst fem medlemmer. 

Gruppestyret velges på årsmøtet og blir del av styret i idrettslaget.  
b) Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens 

økonomi og aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, 
samt gir eventuelle innspill til saker som behandles av styret eller 
årsmøtet.   

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av 
årsmøtet.  
 
(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen 

måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret. 

§ 14     Lovendring 

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2. 

 § 15     Oppløsning, utmelding mv. 

(1) Idrettslaget kan vedta oppløsning:  
a. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller  
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b. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det 
etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 
måneder senere. 

En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig 
varsler idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte 
behandler forslag om oppløsning.  

 
(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. 

Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige 
lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet. 

  
(3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.  
 
(4)  Ved utmelding eller tap av medlemskap skal idrettslagets eiendeler opparbeidet 

som en direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent 
av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets 
overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.  
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