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Forslag til lovendring - Idrettstinget 2021 
 
Fra: Møre og Romsdal idrettskrets 
 
Tittel på forslag: Endring av § 10-6 
 

Forslag: 

Gjeldende ordlyd Forslag til ny ordlyd 

§ 10-6. Utmelding - Tap /fratakelse av 

medlemskap i idrettslag   

(1) Utmelding skal skje skriftlig og får 

virkning når den er mottatt.   

(2) 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 laget og skal strykes fra 

lagets medlemsliste.   

(3) Styret i et idrettslag kan i særlige tilfeller 

frata en person medlemskapet for en periode 

på inntil 1 år. Før vedtak treffes, skal 

vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen 

for saken og gis en frist på 2 uker til å uttale 

seg. Vedtaket skal være skriftlig og 

begrunnet samt informere om klageadgang.   

(4) Ved fratakelse av medlemskap kan den 

saken gjelder kreve at vedtaket behandles av 

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett 

til å være til stede ved årsmøtets behandling 

av saken. Kravet må fremsettes innen én uke 

etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må 

deretter avholdes innen én måned.   

(5) Ved fratakelse av medlemskap kan 

idrettslagets vedtak påklages til 

idrettskretsen innen 3 uker etter at vedtaket 

er mottatt. Klagen skal sendes til 

idrettslagets styre, som eventuelt kan 

omgjøre vedtaket dersom det er fattet av 

styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, 

sendes klagen til idrettskretsen innen 2 uker. 

Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før 

klagefristen er utløpt, eventuelt når 

klagesaken er avgjort. NIFs lov § 10-4 (4) 

gjelder tilsvarende.  
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Begrunnelse: 

I veilederen står det ekstraordinært årsmøte, noe som vi støtter. Det er greit at lovteksten 

stemmer med veilederen. 

Det ønskes ikke fremlagt denne typer saken på Årsmøtet i idrettslaget, da dette skal være en 

positiv arena for medlemmene. 

Jf. pkt. (4) Fristen på 1 måned etter at styret har mottatt kravet om årsmøte er umulig å 

praktisere. Fristen for innkalling til årsmøte er 1 måned og gir null handlingsrom. 

 

Giske, 28. januar 2021 

 
Kåre Sæter 
Styreleder 

Møre og Romsdal idrettskrets    

 


