STIFTELSE AV IDRETTSLAG - FORSLAG TIL PROTOKOLL
Forutsett at man følger forslaget til sakliste på stiftelsesmøte, anbefaler vi at man som et
minimum har følgende innhold i stiftelsesprotokollen.
Det skal skrives en stiftelsesprotokoll fra møtet. Denne bør ha samme oppbygning som
saklisten.
Brønnøysundregistrene krever denne type protokoll ved registrering i dette registret.
Organisasjonsnummer som idrettslaget får ved registrering i Brønnøysundregistrene er en
forutsetning for å få bankkonto til idrettslaget.
Dere fyller inn deres tekst i (parentes).
Kommentarer fra oss er i kursiv skrift, og kan/bør strykes fra den ferdige protokollen.

(NAVN PÅ IDRETTSLAGET) – STIFTELSESPROTOKOLL
STIFTELSESDATO: (_________)
ÅPNING:
(Kort om initiativtakers orientering om bakgrunn for møtet og stiftelse av idrettslaget.
Det er en fordel at protokollen inneholder denne orienteringen, da dette kan ha historisk
betydning)
Hvem er til stede:

(Opplisting av alle som er til stede. Navn, adresse og fødselsdato
skal være med i protokollen.)

Sak 1: Valg av:
- Ordstyrer/dirigent:(navn)
- Møtesekretær: (navn)
- Til å underskrive protokollen: (navn på to personer)
Ved møteslutt kan det være lurt at alle som var til stede underskriver
stiftelsesprotokollen. Tenk historie. Hvis en følger et slikt opplegg trenger en ikke å
velge to til å underskrive protokollen på "vegne av alle".
Sak 2: Etablering av nytt idrettslag
Vedtak: Det ble vedtatt å etablere et nytt idrettslag
Sak 3: Navn på idrettslaget:
Vedtak: Det nye idrettslagets navn er (oppgi navn på idrettslaget) Husk idrettens
retningslinjer for idrettslagsnavn.
Sak 4: Lov for idrettslaget:
Vedtak: Basis-lovnorm i utfylt stand er vedtatt som idrettslagets gjeldende lov.
I loven skal følgende være utfylt:

- Navn og stiftelsesdato (i innledningen)
- Dere må vedta kommunetilhørighet (§2 Organisasjon).
Kommunenavn og navn på idrettsråd, som er identisk med
kommunenavnet må fylles inn. NB! Det er noen kommuner hvor
det ikke er opprettet idrettsråd. Idrettslag i Oslo velger bydel.
- Det må vedtas hvilken måned årsmøte skal avholdes hvert år (§10
Årsmøtet). Årsmøtet må være i tidsrommet januar til juni.
- Det må vedtas hvor mange styremedlemmer og varamedlemmer
man skal ha (§12 Årsmøtets oppgaver)
Minimum ett styremedlem og ett varamedlem i tillegg til
styreleder og nestleder.
Sak 5: Medlemskontingent:
Vedtak: Det er vedtatt følgende medlemskontingent:
(Opplisting av de forskjellige kontingenttyper)
Husk å skille mellom medlemskap og kontingent. Det er kun en type medlemskap,
men årsmøtet kan vedta forskjellige kontingentsatser (f.eks. familiekontingent,
rabattordninger etc.).
Sak 6: Valg
Valg i henhold til loven som er vedtatt i sak 4.
Vedtak: Følgende ble valgt i henhold til loven:
Det er minimum 10 verv som skal fylles, noe som da krever at 10 personer over 15 år
er forespurt og har takket ja. Husk reglene for kjønnsfordeling jf § 7.
- Leder:
(oppgi navn på leder)
- Nestleder:
(oppgi navn på nestleder)
-Styremedlem(er): (oppgi navn på styremedlem(er)) Det skal velges minst 1
styremedlem
- Varamedlem:
(oppgi navn på varamedlem(er)) Det skal velges minst 1
varamedlem
- To revisorer:
(oppgi navn på begge revisorer)
- Valgkomitè:
(oppgi navn på leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem)
Sak 6. Medlemskap
Vedtak om at man skal søke medlemskap i Norges Idrettsforbund og eventuelle
særforbund.
Vedtak: (oppgi navn på idrettslaget) skal søke om medlemskap i Norges
idrettsforbund og (oppgi navn på særforbund)

(sted og dato)
__________________________
__________________________
(Signatur for dem som er valgt til å underskrive protokollen, eventuelt at alle signerer)

Kan selvfølgelig være aktuelt også med andre saker, men dette er et forslag til minimumsliste.
Andre aktuelle saker kan være: (kommer inn etter sak 6)
*
Vedta organisasjonsplan
*
Utbygging av idrettsanlegg
*
Vedta eventuell prokura i forhold til Brønnøysundregistrene. Se nærmere info på
brreg.no
Husk at eventuelle avtaler mellom idrettslaget og andre skal godkjennes av aktuelle
særforbund.
Ønsker dere lykke til med møtet. Ta gjerne kontakt med idrettskretsen hvis det skulle være
noe som er uklart.

