ENDRINGER TIL LOVENDRINGSFORSLAG FRA IDRETTSSTYRET –
IDRETTSTINGET 2015
FORSLAG 10 § 2-11 LOVENDRINGSFORSLAG FRA IDRETTSSTYRET


Regnskapsåret skal følge kalenderåret. Frist for avgivelse av årsregnskap mm.

EKSISTERENDE ORDLYD

NY ENDRET ORDLYD

§ 2–11. Regnskap, revisjon og
kontrollkomité

§ 2–11. Regnskap, revisjon og
kontrollkomité

(1) Alle organisasjonsledd er regnskaps- og
revisjonspliktige.

(1) Alle organisasjonsledd er regnskaps- og
revisjonspliktige. Regnskapsåret er
kalenderåret. Idrettsstyret eller den
Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det
foreligger særlige forhold, gi dispensasjon
til å benytte avvikende regnskapsår.

Forklaring på endring i § 2-11(1):
Endringen gjelder kun første ledd og berører ikke øvrige deler av forslaget.
I det opprinnelige forslaget til endring av første ledd fremgår det ikke eksplisitt i ordlyden at det må
foreligge særlige forhold for at det skal gis dispensasjon til avvikende regnskapsår, selv om
begrunnelsen for forslaget må forstås dit hen. Dette foreslås inntatt.
Lovutvalgets uttalelse til endringen:
Endringsforslaget skaper ikke lovtekniske problemer

FORSLAG 11 § 2-13 LOVENDRINGSFORSLAG FRA IDRETTSSTYRET


Krav om at budsjett skal synliggjøres ved godkjenning av regnskap. Krav om langtidsbudsjett
for alle store organisasjonsledd.

EKSISTERENDE ORDLYD

NY ENDRET ORDLYD

§ 2-13. Driftsbudsjett

§ 2-13. Driftsbudsjett

(2) For organisasjonsledd som ikke avholder
ordinært årsmøte/ting hvert år, skal
årsmøtet/tinget fastsette langtidsbudsjett
frem til neste årsmøte/ting. Styret fastsetter
de årlige budsjetter innenfor rammen av
langtidsbudsjettet, og hvor det er
hensiktsmessig forelegges de til uttalelse på
ledermøtet i årene mellom årsmøtet/ting.

(2) For organisasjonsledd som ikke
avholder ordinært årsmøte/ting hvert år,
Særforbund og idrettskretser skal på
årsmøtet/tinget fastsette et
langtidsbudsjett på minst 2 år frem til
neste årsmøte/ting. Særforbund og
idrettskretser som ikke avholder ordinært
årsmøte/ting hvert år, fastsetter Sstyret
fastsetter de årlige budsjetter innenfor

rammen av langtidsbudsjettet, og hvis hvor
det er hensiktsmessig fremlegges
forelegges disse de til uttalelse på
eventuelle ledermøter eller tilsvarende i
perioden årene mellom årsmøtet/tinget.

Forklaring på endring i § 2-13 (2):
Endringen gjelder kun annet ledd og berører ikke øvrige deler av forslaget.
I det opprinnelige forslaget til annet ledd skulle alle store organisasjonsledd vedta langtidsbudsjett. Et
slikt krav følger i dag av lovnormene for særforbund og idrettskretser. For øvrige store
organisasjonsledd, herunder større idrettslag, vil endringen innebære et nytt krav, som sannsynligvis
vil være for krevende å gjennomføre. Det foreslås derfor at endringen § 2-13 (2) begrenses til kun å
gjelde idrettskretser og særforbund. Dermed blir det samsvar mellom lovnormene og NIFs lov på dette
punktet.
Lovutvalgets uttalelse til endringen:
Endringsforslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

