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S A K L I S T E 
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Sak 1:  Godkjenne fremmøtte representanter 
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Sak 3:  Godkjenne sakliste og forretningsorden 

Sak 4:  Valg av tingets funksjonærer: 

(a) 2 dirigenter 

(b) 2 sekretærer 

(c) 2 representanter til å underskrive protokollen 

(d) Redaksjonskomité på 3 medlemmer  

(e) Tellekorps 

Sak 5:  Årsrapport 2016 og 2017 

Sak 6:  Regnskap 2016 og 2017 

Sak 7:  Innkomne forslag og saker 

 Ikke lovsaker 

 Lovsaker 

Sak 8:  Langtidsbudsjett 2016-2017 

Sak 9:  Engasjere statsautorisert/registrert revisor 

Sak 10: Retningslinjer for fordeling av midler som er til disposisjon for kretsen 

Sak 11: Anleggsplan Nordland idrettskrets 2018-2022 

Sak 12: Valg 

(a) Leder, nestleder  

(b) 3 medlemmer, og 2 varamedlemmer 

(c) Kontrollkomité bestående av 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 

(d) Valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

   

Avslutning 
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F O R R E T N I N G S O R D E N 
 

 

 

 1. Kretstinget ledes av de valgte dirigenter som seg imellom administrerer 

ledelsen av møtet. 

 

 2. Protokollen føres av de valgte sekretærer som selv fordeler arbeidet. 

 

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak 

for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står på 

saklisten, settes taletiden til 5 minutter første gang og 3 minutter andre og 

tredje gang. 

 

  Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutts taletid. 

 

  Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og strek for inntegnede talere. 

 

 4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være undertegnet med 

organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes 

tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller at saken er tatt 

opp til votering. 

 

  Forslag i saker som ikke står på saklisten kan ikke fremmes med mindre 

tingrepresentantene i henhold til NIF's lov bestemmer det. 

 

5. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,  

være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant 

har mer enn en stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes 

krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater 

føres opp på stemmeseddelen.  

 

Valgene skal for øvrig skje etter bestemmelsene i lovnorm for idrettskretser §§ 

4, 5, 6, 7 og 16. 

 

 6. Forslag og vedtak føres inn i tingprotokollen med antall avgitte stemmer for og 

mot. 

 

 7. Det velges to representanter til å underskrive protokollen. 
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S A K E N E S   B E H A N D L I N G 
 

 

ÅPNING 

 
Åpnings- og hilsningstaler 

 

 

SAK 1: GODKJENNE FRAMMØTTE REPRESENTANTER 

 
 Innstilling til vedtak: 

 

Representantene, kontrollert av Idrettskretsstyret og Kontrollkomiteen, 

godkjennes. 

 

 

SAK 2: GODKJENNE INNKALLING TIL IDRETTSKRETSTINGET 

 
Innkalling til idrettskretstinget er foretatt i henhold til NIFs lov med 3 – tre – 

måneders varsel og utsendt via e-post direkte til alle representasjonsberettigede 

organisasjonsledd. Innkalling er også kunngjort på hjemmesiden. 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Innkallingen godkjennes. 

 

 

SAK 3: GODKJENNE SAKLISTE OG FORRETNINGSORDEN 

 
a) Sakliste 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Sakliste (side 2) i henhold til NIF’s lov godkjennes. 

 

b) Forretningsorden 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Forretningsorden (side 3) godkjennes.  
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SAK 4:  VALG AV TINGETS FUNKSJONÆRER 

 
 a) 2 dirigenter:   ______________________________________ 

 

      ______________________________________ 

 

  

 b) 2 sekretærer:   ______________________________________ 

 

      ______________________________________ 

 

  

 c) 2 representanter til å  ______________________________________ 

  underskrive protokollen: 

      ______________________________________ 

 

 

 d) Redaksjonskomite på   ______________________________________ 

  3 medlemmer: 

      ______________________________________ 

 

      ______________________________________ 

 

 

e) Tellekorps:   

Idrettskretsstyret foreslår at idrettskretsens administrasjon oppnevnes som 

tellekorps. 

 

 

SAK 5:  ÅRSRAPPORT 2016 OG 2017  

 
  Se eget dokument. 

 

 Innstilling til vedtak: 

 

Årsrapport for 2016 og 2017 godkjennes. 

 

 

SAK 6: REGNSKAP FOR 2016 OG 2017 

 
Se egne dokument. 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Regnskapene for 2016 og 2017 godkjennes. 
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SAK 7:  INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 

 
 A: Ikke lovsaker 

 

Ingen saker. 

 

 

 B: Lovsaker 

 

Ingen saker. 

 

 

SAK 8:  LANGTIDSBUDSJETT 2018 – 2019 
 

  Se side 8. 

 

  Innstilling til vedtak: 

 

Idrettskretstinget slutter seg til styrets forslag til langtidsbudsjett for 

perioden 2018 – 2019. 

 

 

SAK 9:  ENGASJERE STATSAUTORISERT/REGISTRERT  

  REVISOR 

 
Innstilling til vedtak: 

 

Idrettskretstinget vedtar å engasjere BDO som revisor for kommende 

tingperiode. 

 

 

SAK 10: RETNINGSLINJER FOR FORDELING AV MIDLER SOM  

  ER TIL DISPOSISJON FOR IDRETTSKRETSEN  

 
  Se side 16. 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Idrettskretstinget vedtar retningslinjene som foreslått i tingdokumentet, 

og gir styret fullmakt til å fastsette satser og utbetalingsprosedyrer. Ikke 

utbetalt grunntilskudd gis som tilskudd til OLT NN. 

 

 

SAK 11: ANLEGGSPLAN NORDLAND IDRETTSKRETS 2018 – 2022 
 

  Se eget dokument. 

 

  Innstilling til vedtak: 
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Idrettskretstinget slutter seg til styrets forslag til anleggsplan for 

Nordland idrettskrets 2018 – 2022. 

 

 

SAK 12: VALG FOR PERIODEN 2018 – 2019 

 
 

 

a) Idrettskretsstyret: 

 

Leder:   ________________________________________ 

 

Nestleder:  ________________________________________ 

 

 

3 styremedlemmer: ________________________________________ 

 

   ________________________________________ 

 

   ________________________________________ 

 

1. varamedlem: ________________________________________ 

 

2. varamedlem: ________________________________________ 

 

 

b) Kontrollkomité: 

 

Leder:   ________________________________________ 

 

Medlem:  ________________________________________ 

 

Varamedlem:  ________________________________________ 

 

Varamedlem:  ________________________________________ 

 

 

c) Valgkomité: 

 

Leder:   ________________________________________ 

 

Medlem:  ________________________________________ 

 

Medlem:  ________________________________________ 

 

Varamedlem: ________________________________________ 
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SAK : 8  LANGTIDSBUDSJETT 2018 – 2019 
 

 

1.0 FORORD 
 

Formålet med langtidsbudsjettet, LTB, er å gi et bilde av forventede økonomiske 

rammer og prioriteringer i kommende tingperiode. LTB skal være retningsgivende for 

satsingen innenfor periodens handlingsprogram. Samtidig skal det være en forenklet 

og oversiktlig plan over NIKs økonomiske virksomhet i kommende tingperiode. 

 

Budsjettet er utarbeidet i faste priser. LTB gir da et reelt bilde av endringer i NIKs 

aktivitet på ulike felt. 

 

2.0 RAMMEVILKÅR 
 

Idretten må være innstilt på endringer i rammevilkårene ut fra utviklingen innen egen 

organisasjon, i forhold til det offentlige og til andre samarbeidspartnere. Vi lever i et 

samfunn i rask endring og med mer mobilitet og større anledning til å velge enn før – 

også muligheten til å velge seg bort fra fellesskapet. Rammevilkårene for idretten i 

Nordland er i første rekke bestemt av: 

 

 Idrettens lovverk 

 NIFs idrettspolitiske dokument 

 NIFs økonomiske rammer og budsjett 

 Fylkeskommunens planer og budsjett 

 Generelle utviklingstrekk i samfunnet 

 Medlemstall 

 

Idrettens lovverk: 

 

Idrettskretsens formål og oppgaver står beskrevet i NIF sin lov §5-1 og 5-2.   
 
 § 5-1 Formål 

 

Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område. Idrettskretstinget er høyeste 

myndighet, og avholdes året før og etter Idrettstinget. Tingperiodens lengde er 2 år. 

§ 5-2 Oppgaver 

 

(1) Idrettskretsen skal arbeide med: 

a) lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten, 

b) 
idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og 

kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår, 

c) 
service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag for å styrke aktivitets-, 

kompetanse- og anleggsutviklingen, 

d) informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning. 

(2) Idrettskretsen skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig idrettstilbud uavhengig av 

særidrettens organisering. 

(3) Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes idrettsråd i kommunene. 
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NIFs idrettspolitiske dokument: 

 

NIFs idrettspolitiske dokument, langtidsbudsjett og styrevedtak er retningsgivende for 

idrettskretsens virksomhet. De er med å bestemme hvilke idrettspolitiske innsatsområder 

idrettskretsen skal konsentrere seg om, og størrelsen på overføringene fra NIF til 

idrettskretsene. 

 

Idrettskretsene har fått en viktig rolle i arbeidet med å ha orden på organisatoriske forhold 

i idretten gjennom Medlemsundersøkelsen. Dette er en arbeidskrevende jobb, og vi har nå 

en hel stilling som har ansvar for lov- og organisasjonsarbeid. Stillingen dekkes gjennom 

rammetilskuddet fra NIF.  

 

Vi får tilskudd fra NIF til å gjennomføre utdanningstiltak, og NIF har spesifisert hvilke 

utdanningstiltak som er tilskuddsberettiget. Idrettskretsene har et særlig ansvar for 

klubbutvikling i fleridrettslag, og i særidrettslag etter avtale med det aktuelle 

særforbundet. Tilskuddet fra NIF har vært fordelt etter antall planlagte, 

tilskuddsberettigede tiltak, men justert i november i forhold til antall faktisk gjennomførte 

tiltak. Vi i Nordland har hatt en særlig utfordring i at tilskuddene ikke dekker de faktiske 

kostnadene ved gjennomføring av utdanningstiltak. Vi har derfor vært nødt til å bruke 

enten prosjektmidler fra fylket eller egne midler for å gjennomføre tiltak vi har forpliktet 

oss til overfor NIF. 

 

I 2015 endret styret i NIF kriteriene for tilskudd til idrettskretsene. Formålet var å gi større 

tilskudd til de minste kretsene. Når man da ikke økte den totale rammen i noen særlig 

grad, ble resultatet at blant annet Nordland nå får mindre i tilskudd enn tidligere. 

Rammetilskuddet til idrettskretsene har stått i ro i mange år, og idrettskretsene har jobbet 

hardt for å øke tilskuddet fra NIF. I 2017 fikk idrettskretsene en økning fra NIF men 

samtidig måtte vi betale en større andel av IT-kostnadene slik at det i praksis ikke ble 

noen endring. Det er nok en av årsakene til at idrettskretsene ikke har fått noen reduksjon i 

tilskuddet under den tøffe prosessen NIF har gått gjennom siste året pga en reduksjon i 

tilskuddet fra departementet. 15 personer har blitt sagt opp i NIF sentralt siste halve året. 

 

Offentlige dokument: 

 

Nordland Fylkeskommune er idrettskretsens viktigste økonomiske bidragsyter i tillegg til 

NIF. Før kommune- og fylkestingsvalget i 2015 gikk idrettskretsen aktivt ut mot 

fylkespolitikerne og ba om at det måtte utarbeides en idrettsstrategi. I den politiske 

plattformen som den nye posisjonen samarbeider ut fra står det til slutt under Folkehelse: 

Folkehelseperspektivet må ha en sentral plass i kommunenes planlegging. Derfor blir det viktig å bruke 

spillemidler til helsefremmende tiltak for barn og unge samt tiltak i nærmiljøet. 

Idretten er vår største folkebevegelse. Gjennom tusenvis av aktiviteter gis barn, ungdom og voksne 

tilbud om personlig utvikling, samspillsmuligheter og sosialt fellesskap gjennom trening, 

konkurranseaktivitet og dugnadsarbeid. Idretten er en arena for å utvikle gode holdninger, og den har 

stor samfunnsmessig betydning. Idretten gir et fundament for helhetlige oppvekstsvilkår, bedret 

folkehelse, positiv integrering og nyttig organisasjonserfaring. Idretten trenger stabile og forutsigbare 

rammevilkår. Det er et mål at alle skal ha mulighet til å delta i idrettsaktiviteter. 

Vi vil: 

 Utarbeide en plan mot sosial ulikhet i helse 
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 Utarbeide en idrettsstrategi for Nordland 

 Arbeide for å få flere midler til idrettsanlegg i Nordland 

 

Idrettsstrategien ble vedtatt i slutten av februar 2018. Den omhandler 3 områder;  

1. Flere aktive og bedre prestasjoner i nordlandsidretten. 

2. Flere aktive gjennom lavterskel og egenorganiserte aktivitetstilbud 

3. Samhandling/samarbeid 

 

Idrettsstrategien ramser så opp strategier man skal jobbe med innenfor de tre områdene, 

og under område 1 er en av strategiene: Sikre langsiktige og forutsigbare tilskudd til 

idretten i Nordland. Samtidig får vi melding om, uten å ha fått det skriftlige tilsagnet enda, 

at rammetilskuddet blir redusert med kr 263.247,-, dvs en reduksjon på 11%. Vi synes det 

overhodet ikke henger på greip og vil jobbe hardt for å få tilskuddet opp på samme nivå 

som tidligere. Argumentet er at fylkeskommunen må spare på alle hold pga lavere 

inntekter fra staten. Samtidig ser vi at fylkeskommunen øker kulturbudsjettet med 3 mill 

samtidig som man vedtar en kulturstrategi, og det skjer på samme fylkesting som 

idrettsstrategien ble vedtatt. 

 

Fylkeskommunen har ikke lagt noen føringer for hvordan idrettskretsen disponerer 

rammetilskuddet vi får. Praksis har vært at særkretsene i Nordland og idrettsrådene har 

fått en del av dette tilskuddet som administrasjonstilskudd og aktivitetstilskudd.  

 

 

3.0 IDRETTSKRETSENS ØKONOMI 
 

Rammetilskudd: 

For å vise utviklingen i idrettskretsens økonomiske rammebetingelser i et lengre 

perspektiv følger her en tabell og en graf som viser rammetilskudd fra NIF og 

fylkeskommunen de siste 4 år: 
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  2014 2015 2016 2017 

NIF     2 218       2 308      2 204 2 303 

Fylket     2 346       2 417      2 363 2 407 

Sum:     4 564       4 725  4 567 4 710 

  
Tall i tusen kroner.  

 

Vi ser at sum tilskudd har vært ganske likt i 2014 og 2016, og rundt 150.000 høyere i 

2015 og 2017.  

 

Prosjektmidler og midler til kompetanseutvikling: 

De siste årene har idrettskretsenes oppgaver innenfor organisasjonsarbeid og utdanning 

økt. Dermed har vi også behov for økte tilskudd til dette arbeidet. Tidsressurser for arbeid  

med lov, org og utdanning er innbakt i rammetilskuddet, men vi får eget tilskudd til 

kompetansetiltak i idrettslag- og idrettsråd fra NIF. I 2013 fikk vi et tilsagn på totalt 

550.000,- over 3 år til «Young Active». Tilsagnet er inntektsførte i 2013, 2014 og 2015 

etter behov. I 2017 fikk vi prosjektmidler fra NIF til YLiB, Young Leaders in 

Barentssports som ble gjennomført i forbindelse med Barents Summer Games. Vi holder 

økonomien i Barents Games utenfor denne saken fordi det var en engangssak som har eget 

regnskap og som det blir lenge til vi får til Nordland på nytt. NIF har gitt signaler om at 

det ikke blir rom for å få prosjektmidler fra NIF i årene fremover.  

 

De siste årene har vi fått prosjektmidler fra fylkeskommunen til tiltak for 

funksjonshemmede, fellesidrettslige kurs/idrettskonferanse og ett større prosjekt. I 2014, 

2015 og 2016 var det større prosjektet «Young Active». I 2017 til en helhetlig 

ungdomssatsing som omfattet både opprettelsen av ungdomsutvalg og YLiB.  

 

Her er en oversikt over prosjektmidler og tiltaksmidler fra NIF og fylkeskommunen. Vi 

har valgt å skille ut prosjektmidler fra NIF i en egen rad. 
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  2014 2015 2016 2017 

NIF  komp 376 334 407 375 

NIF prosj 111 376 0 37 

Fylket 470 357 367 265 

Sum 957          1 067  774 677 

 
Tall i tusen kroner.  

 

Tilskuddet fra NIF til kompetanseutvikling har lagt rimelig stabilt i perioden. 

Prosjektmidlene fra fylkeskommunen har også vært rimelig stabile, men i 2017 fikk vi en 

nedgang som skyldes trangere rammer i fylkeskommunen generelt. De siste 3 årene har vi 

også hatt prosjektet «Tur og Treningskompis». Prosjektet kjøres i samarbeid med FNF 

(Forum for Natur og Friluftsliv), finansieres av friluftsmidler og tilskudd fra 

Gjensidigestiftelsen.  

 

  

Andre inntekter 

 

Idrettskretsen har ikke sponsorinntekter eller inntekter fra andre samarbeidspartnere til sin 

daglige drift.  

 

NIK har ansvar for drift av Idrettens Hus i Bodø. Alle leietakere deler på alle utgifter 

gjennom husleie fordelt i forhold til hvor mange kvadratmeter man disponerer. Styret har 

valgt å subsidiere husleien til særkretsene på huset fordi de mener det er viktig å ha et 

levende idrettsfaglig og allsidig idrettslig miljø på huset. Renteinntekter fra lånet som er 

gitt til Aspmyra AS regnes inn som en del av inntektene på Idrettens Hus.  I 2017 har alle 

kontor vært utleid.  

 

Etter at det ble innført moms på tjenester har frivillige organisasjoner fått kompensasjon 

fra staten. De siste årene har det vært en betydelig opptrapping av den totale rammen, 

samtidig som rutinen for å søke kompensasjon er betraktelig forenklet for idrettslagene. 

Her er en tabell som viser utbetalt momskompensasjonen de siste 4 år: 

 

Momskompensasjon:     

2014 2015 2016 2017 

323 936 306 315 430 375 467 087 

 

Årsaken til økningen i fra 2015 til 2016 er at vi da fikk inn regnskapet til Barentsidretten 

som en del av vårt regnskap. 

 

 

4.0  HOVEDPRINSIPPER FOR ANVENDELSE AV DISPONIBLE MIDLER 

 

Vi har valgt å dele den økonomiske virksomheten de kommende år inn i flg. 

hovedområder: 

 

 NIKs driftskostnader  

 Drift av Idrettens Hus 

 Tilskudd til prioriterte områder  
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NIKs driftskostnader  
 

Idrettskretsens driftskostnader består av personalkostander, kostnader knyttet til styrets 

arbeid og administrative kostnader som for eksempel porto, kopi, telefon, IT-kostnader, 

og egen husleie. Den største kostnaden er IT-kostnader for bruk av idrettens nettverk og 

systemer. Størrelsen på driftskostnadene henger sammen med hvor mange ansatte vi er, og 

hvor stor aktivitet vi har. Vi har redusert telefonkostnadene ved å gå over til mobilt 

bedriftsnett og sagt opp avtalen om sentralbordtjeneste fra NIF. 

 

Styret har i 2017 kun hatt 2 møter i Bodø. Resten av styremøtene har vært gjennomført 

som skype-møter. Vi har spart mye penger på det, og det har fungert godt. Styret ønsker å 

fortsette med dette i 2018. 

 

Kompetanseutvikling er et prioritert satsingsområde for Nordland idrettskrets. Vi har 

derfor 2 hele stillinger på utdanningsområdet, og totalt 4,7 faste stillinger fordelt som 

følger: Org.sjef 100%, organisasjonskonsulent 100%, idrettsfaglig konsulent 100%, 

utdanningskonsulent 100%, informasjonsmedarbeider 70%. I tillegg har vi 50% stilling 

som prosjektleder for «Young Active» som går frem til 30.06.16. Vi har 50% stilling som 

prosjektleder for «Tur og treningskompis» som gikk frem til 30.06.17. Prosjektleder for 

Barentsidretten har også hatt sitt kontor på Idrettens Hus i Nordland fra desember 2015. 

Det er en stilling som er fordelt med 80% internasjonal koordinator, også finansiert av 

Sverige og Finland, og 20% som sekretær for Barents Sports Committee Norway. 

 

Fra 01.03.18 vil arbeidslederansvaret for fagkonsulenten i paraidrett for Nord-Norge 

flyttes fra NIF til Nordland idrettskrets. Det betyr at vi får et tilskudd fra NIF som skal 

dekke lønn, administrative kostnader og aktivitetstilskudd for hele Nord-Norge. Dette er 

en 100% stilling. I 2018 er det beregnet kostnader for 10 mnd og 12 mnd i 2019. 

 

Drift av Idrettens Hus 

 

Idrettskretsen følger de samme prinsipper som tidligere. Kostnader og inntekter fordeles i 

henhold til antall leide kvadratmeter. Siden idrettskretsen er økonomisk ansvarlig for drift 

av Idrettens Hus, må kretsen betale de faste kostnadene for tomme kontor. Det er kun 

inntekter og kostnader knyttet til særkretsenes kontor som er lagt inn her. Dermed får man 

frem hva Idrettens Hus koster idrettskretsen.  

 

Tilskudd til prioriterte områder – virksomhetsplan og idrettspolitisk dokument 

 

Tilskuddet til særkretsene har lagt på samme nivå i de siste år, men ble redusert med kr 

50.000,- i 2017. Midlene ble brukt på Idrettskonferansen i Nordland som vi tidligere har 

fått tilskudd fra Nordland Fylkeskommune for å gjennomføre. I 2017 fikk vi ikke 

prosjektmidler til det, og vi måtte da prioritere bruk av egne midler. Tilskudd til idrettsråd 

har stått i ro i løpet av tingperioden.  

 

Kriteriene til idrettsrådene har ikke blitt endret de siste årene. Prosjektmidlene som vi har 

bedt idrettsrådene søke på, har det vært få søknader til. I 2017 endret vi kriteriene for å 

søke prosjektmidler slik at det ble samme kriterier som særkretsene har. Det kom 

imidlertid ingen søknader. Vår erfaring er derfor at det ikke er manglende økonomi som er 
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idrettsrådenes problem. Støtte og oppfølging fra vår side er nok viktigere enn økonomiske 

tilskudd, derfor legger vi ikke opp til noen økning her.  

 

Pga lav søkermasse er ikke alle budsjetterte midler utbetalt til særkretser. Midler som ikke 

er utbetalt har vært satt av til Olympiatoppen Nord-Norge sin aktivitet i Nordland. På sikt 

kan ikke idrettskretsen finansiere OLT Nord-Norge med tilsvarende beløp, men i 

tingperioden vil vi bruke samme prinsipp pga forpliktelsene vi har i prosjektet «Det neste 

steget». Dette kommer ikke frem i tallbudsjettet fordi vi her forutsetter at hele tilskuddet 

til særkretsene utbetales. 

 

Det som blir igjen av rammetilskuddene rekker ikke langt for å få gjort en innsats på de  

prioriterte områdene. Vi søker derfor prosjektmidler hos fylkeskommunen og diverse 

stiftelser. 

 

Medio mars har vi enda ikke fått tilsagnsbrevet på rammetilskudd fra fylkeskommunen, 

og heller ikke svar på søknadene om prosjektmidler for 2018. I langtidsbudsjettet legger vi 

inn de beløpene vi har søkt om. 

 

 

5.0 KOMMENTAR TIL TALLBUDSJETT 

 

Styret legger frem et langtidsbudsjett ut fra de signaler som er kommet fra NIF og fylket. 

Hvis vi får den store nedgangen i rammetilskuddet fra fylkeskommunen som det er gitt 

signaler om må det jobbes for å få tilskuddet opp på samme nivå som tidligere, og slik at 

det henger sammen med strategiene i den nye idrettsstrategien.  

 

Det høyde for en økning på 2% i husleien til huseier. Samme prosentvise økning legges 

inn i husleien til leietakerne på huset. 
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6.0  LANGTIDSBUDSJETT I TALL 

 
Tall i hele tusen 
 

 

2018 2019 

INNTEKTER: 
  

   NIF - RAMMETILSKUDD 2 917 3 021 

   NIF - KOMPETANSETILSKUDD 350 350 

   NIF - PROSJEKTMIDLER 0 0 

   FYLKET - RAMMETILSKUDD 2 144 2 450 

   FYLKET - PROSJEKTMIDLER 440 450 

   PROSJEKTMIDLER FRA ANDRE 
 

0 

   INNTEKTER IDRETTENS HUS 620 629 

   FINANSINNTEKTER 20 20 

   VO-MIDLER 16 15 

   MVA-KOMPENSASJON 350 340 

   SUM INNTEKTER 6 857 7 275 

   KOSTNADER: 
  

   PERSONALKOSTNADER 3 526 3 650 

ADMINISTRASJON  465 470 

MØTEKOSTNDER INKL. STYRET 305 280 

   FELLESUTGIFTER IH 257 260 

LEIE LOKALER IH  815 831 

   TILSKUDD SK 550 600 

TILSKUDD IR 60 80 

TILSKUDD OLT Nord-Norge 50 50 
TILSKUDD Barents Sports Committee 
Norway 10 10 

   TILTAK I HANDLINGSPLANEN 900 915 

   FINANSKOSTN. 5 5 

   SUM KOSTNADER 6 943 7 251 

   RESULTAT -86 24 
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SAK : 10  RETNINGSLINJER FOR FORDELING AV  

  MIDLER SOM ER TIL DISPOSISJON FOR KRETSEN 
 

 

Nordland idrettskrets fordeler    rammetilskudd fra Nordland Fylkeskommune videre til 

særkretser og idrettsråd som grunntilskudd og aktivitetstilskudd. Langtidsbudsjettet fastsetter 

hvor stor overføringene skal være. I tider der rammetilskuddet har gått ned, har også styret i 

idrettskretsen vært nødt til å redusere den andelen av potten som har vært gitt videre som 

tilskudd. Tilskuddet ble redusert med kr 50.000,- i 2017 som ble brukt på Idrettskonferansen i 

Nordland siden vi fikk avslag på søknaden til fylkeskommunen og alternativet var å avlyse 

konferansen.  

 

Kriteriene ble sist endret i 2013 og da gikk vi over til de prinsippene og satsene som Troms 

idrettskrets har brukt slik at det blir enklere for særkretser og regioner som går over 

fylkesgrensene å forholde seg til ulike idrettskretser. 

 

Kriteriene for fordeling av tilskudd til særkretser har vært fastsatt av styret og retningslinjene 

er som følger: 

 

Tilskudd til særkretser: 
 

GRUNNTILSKUDD: 

1. Grunntilskudd fordeles med faste beløp etter antall lag/grupper i fylket. Til særkretser 

med mer enn 20 lag fordeles ytterligere 50.000,- i forhold til antall lag. Særkretser som 

har deltatt på ledermøte/ting til idrettskretsen får kr 2.000,- ekstra. Grunntilskudd gis til de 

særkretsene som har et demokratisk valgt styre regionalt med ansvar for aktiviteten i 

Nordland.  

2. Særkretsen/regionen må ha mer enn 5 lag i Nordland for å få grunntilskudd. 

3. Grunntilskudd utbetales når idrettskretsen har mottatt rapportskjema og regnskap for 

foregående år, eller tingpapir for inneværende år. 

 

AKTIVITETSTILSKUDD: 

1. Potten med aktivitetsmidler fordeles mellom særidrettene etter antall lag og antall aktive i 

Nordland.  

2. Særforbund uten regionalt ledd tildeles aktivitetsmidler fra en felles pott på kr 15.000, 

3. Tiltakene må arrangeres i regi av særkrets/ region. Særforbund uten regionalt ledd i 

Nordland kan også søke dersom tiltaket involverer flere/alle idrettslag innen særidretten i 

Nordland. Stønad gis pr deltaker som representerer idrettslag i Nordland, og må være 

gjennomført i Nordland fylke.  

4. Aktivitetsmidlene gis til idrettsfaglige kurs og treningssamlinger som er tilrettelagt for 

deltakere fra hele eller deler av fylket. Det kan også gis midler til idrettsfaglige møter 

mellom særkrets/region og idrettslagene i fylket. Kurs som dekkes av særforbund er ikke 

tilskuddsberettiget. 
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Tilskudd til idrettsråd: 

 

Nordland idrettskrets har i mange år gitt grunntilskudd og prosjektmidler til idrettsrådene. 

Erfaringene tilsier at det ikke er mangel på penger som er problemet for idrettsrådene, men 

menneskelige ressurser til å gjennomføre tiltak. Grunntilskuddet har vært ganske beskjedent 

siden vi har mange små idretttsråd i Nordland.  

 
GRUNNTILSKUDD: 

For å motta tilskudd må idrettsrådet gjennomføre årsmøtet innen utløpet av juni måned og 

fylle ut et enkelt elektronisk rapportskjema. 

 

Som vedlegg til rapporten må idrettsrådet sende inn årsmelding, regnskap og 

revisjonsberetning. 

 

AKTIVITETSTILSKUDD: 

Idrettsrådene kan søke om prosjektmidler til fellestiltak for idrettslagene. Aktuelle tiltak kan 

være kurs for lagene i kommunen (lederkurs, økonomikurs, basistrening), felles temakvelder 

for lagene (barneidrett, idrett for funksjonshemmede, anlegg) etc. I 2017 kom det ingen 

søknader fra idrettsrådene på aktivitetstilskudd. 

 

Ikke utbetalt tilskudd til særkretsene: 
 

Det er ikke alle særkretser som søker om tilskudd, verken grunntilskudd eller 

aktivitetstilskudd. Vi har derfor sagt at alle må søke for alle tiltak de har gjennomført selv om 

søknadsbeløpet går ut over deres «pott». Når alle søknader er behandlet, i desember, er så 

aktivitetsmidlene til de som ikke har søkt fordelt til de som har søknader ut over sin pott.  

 

De siste årene har det enda blitt penger igjen, og de har styret i idrettskretsen gitt som tilskudd 

til Olympiatoppen Nord-Norge (OLT NN) året etter. Begrunnelsen har vært at OLT NN 

støtter opp om særkretsene sitt arbeid og at det derfor er i særkretsenes interesse å ha OLT 

NN sterkt tilstede i Nordland. 

 

I 2017 var det imidlertid så mange søknader fra særkretsene på aktivitetstilskudd at det ikke 

ble midler igjen til OLT NN. Tallene så da slik ut: 

 

Særkretstilskudd 2017:   

Budsjett grunntilskudd           375 000   

Utbetalt           255 655  13 særkretser 

Ikke utbetalt           119 345  19 særkretser 

   

Budsjett aktivitetstilskudd           160 000   

Sum søknader           326 613  Fra 11 særkretser 

Totalt utbetalt           283 587  Til 11 særkretser 

   

Tildelt utover egen pott           193 632  Til 8 særkretser 

 

I tillegg har idrettskretsen brukt kr 50.000,- av driftsbudsjettet på OLT NN, og vi har søkt 

Nordland Fylkeskommune om prosjektmidler. OLT NN har fått tilsagn på kr 1.875.000,- til 

prosjektet «Det neste steget» som går i 2016, 2017 og 2018. Tilsagnet fra fylkeskommunen 
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forutsetter imidlertid en total finansiering der fylkeskommunens bidrag ikke skal overstige 

47,2% av godkjente kostnader. 

 

OLT NN ønsker en mer forutsigbar finansiering, og styret foreslår derfor at det legges inn 

som del av retningslinjene at ikke benyttet tilskudd til særkretsene går som tilskudd til OLT 

NN. Det er imidlertid flere muligheter, er det ikke benyttet grunntilskudd eller ikke benyttet 

aktivitetstilskudd som skal overføres OLT NN. Når en ser tilbake på 2016 og 2017 ville 

tildelingen til OLT NN blitt som følger med de ulike alternativene: 

 

  

Ikke benyttet særkretstilskudd 2016 2017 

Ikke benyttet grunntilskudd             99 277             119 345  

Aktivitetstilskudd til SK som ikke har søkt             84 456               77 864  

Sum:           183 733             197 209  

 

Styret foreslår at ikke benyttet grunntilskudd går som tilskudd til OLT NN.
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LOV FOR NORDLAND IDRETTSKRETS 
 

 

LOVNORM FOR IDRETTSKRETSER 
Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 

 

          

Veiledning til lovnorm for idrettskretser 

 

Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen 

er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettskretsen må ha i sin egen lov.  

 

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært idrettskretsting etter å ha vært oppført på 

saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til NIF for 

godkjenning.   

 

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med 

fotnotene i egen lov.  

 

NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no 

 

 

 

 

LOV FOR NORDLAND IDRETTSKRETS 
 

Stiftet 30. april 1919  

Vedtatt av idrettskretstinget [dato], med senere endringer av 23.04.16, godkjent av NIF [dato]. 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§  1 Formål 

 

(1) Idrettskretsen skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra 

sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig 

forskjellsbehandling. Idrettskretsen skal være en positiv verdiskaper for individ og 

samfunn. 

 

(2)  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) Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område. 

 

(2) Idrettskretsen består av alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner tilsluttet 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) innen 

idrettskretsens grenser. 
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(3)  Idrettskretsen skal følge NIFs regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for 

idrettskretsen uavhengig av hva som måtte stå i idrettskretsens egen lov. 

 

 

 

§ 3  Oppgaver 
 

(1) Idrettskretsen skal arbeide med: 

a) Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten. 

b) Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale 

organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre 

idrettslagenes rammevilkår. 

c) Service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag 

for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen. 

d) Informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskaping. 

 

(2)  Idrettskretsen skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig 

idrettstilbud uavhengig av særidrettens organisering.  

 

(3) Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes idrettsråd i kommunene. 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

 

§ 4  Kjønnsfordeling 

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd utvalg/komité mv. og ved representasjon til 

årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være 

forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved 

valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra 

hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. 

Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal 

styret innen 1 måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært 

årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, 

komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

(3)  Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, 

hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å 

oppfylle bestemmelsen. 

(4)  Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å 

innkalle til nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning. 

(5) Idrettsstyret1 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om 

dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 

                                                 
1 Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.  
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dager etter årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning 

av gangen.  

§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.  
 

(1)  For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et 

idrettslag i idrettskretsen i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene jf. 

NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved 

fullmakt, jf. § 15.  

(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettskretsen: 

medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 

(3) Forslagsrett: 

a)  Styret i idrettskretsen har forslagsrett til og på idrettskretstinget.  

b)  Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til 

idrettskretstinget, og dets representant(er) har forslagsrett på idrettskretstinget. 

c)  Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 13 (2), har forslagsrett til idrettskretstinget i 

saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets 

representant(er) har forslagsrett på idrettskretstinget innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

 (4)  Talerett:2 

a)  Revisor har talerett på idrettskretsting i saker som ligger innenfor sitt 

arbeidsområde.     

b)  Representant fra NIF har talerett på idrettskretsting 

§ 6  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker  

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i 

organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant 

ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av 

stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.  

(2)  En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som 

representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan 

heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det 

organisasjonsledd representasjonen skjer.   

(3)  Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan 

sammenlignes med et ansettelsesforhold.  

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å 

utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.  

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt 

eller oppnevnt.  

                                                 
2 Idrettskretstinget kan også beslutte å gi talerett til andre personer. 
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(6) Idrettsstyret3 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. 

Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis 

dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

 

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 

idrettskretsen  

(1) En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en 

økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd, 

utvalg/komite innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder 

styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som 

har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem 

oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, 

ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før 

ansettelsesforholdet mv. er opphørt.  

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 

oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet 

organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en 

tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt 

eller oppnevnt. 

(4)  Idrettsstyret4 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. 

Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis 

dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

§ 8 Inhabilitet  

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettskretsen er inhabil til å 

tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a) når vedkommende selv er part i saken, 

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende 

linje eller i sidelinje så nær som søsken,  

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en 

part,  

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. 

 (2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til 

å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende 

selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også 

legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.  

                                                 
3 Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement. 
4 Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.  

 



Idrettskretsting 14. april 2018 Side 23 

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 

underordnet i idrettskretsen.  

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil 

kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at 

vedkommende viker sete.  

(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en 

avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for 

flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet 

medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. 

I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si 

fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet 

avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved 

avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.  

(7)  I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en 

part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers 

finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste 

overordnete til avgjørelse.  

§ 9  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

(1)  Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettskretsen vedtaksføre når 

et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte 

stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling5 eller ved fjernmøte6. Ved skriftlig 

saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med 

forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin 

tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig 

saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere 

med hverandre.  

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter.  

 § 10  Refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

 

(1)  Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 

 

(2)  Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

(3)  Godtgjørelse til styret og organisasjonssjef/generalsekretær skal klart fremgå av 

vedtatt budsjett og regnskap. 

 

                                                 
5 For eksempel per e-post. 
6 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 
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III. ØKONOMI 

 

§ 11  Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

 

(1)  Idrettskretsen er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsloven og 

revisorloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.7  

 

(2)  Idrettskretsen skal engasjere statsautorisert/registrert revisor og velge en 

kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av § 21. 

 

(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettskretsen og skal disponeres av to personer i 

fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

 

(4)  På idrettskretstinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet, og et langtidsbudsjett på minst to år. Styret fastsetter årlige 

budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvis hensiktsmessig fremlegges 

disse på eventuelle ledermøter eller tilsvarende i perioden mellom tingene. Budsjettet 

skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av 

positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når 

årsregnskapet fremlegges. 

 

(5) Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets 

slutt. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. 

Dersom idrettskretsen har organisasjonssjef/generalsekretær, skal også vedkommende 

signere. 

(6)  Idrettskretsen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien 

er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån 

og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Idrettskretsen kan dog delta i NIFs 

konsernkontoordning etter søknad fra idrettskretsen og beslutning fra Idrettsstyret.  

(7)  Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 

forhold til idrettskretsens størrelse eller virksomhet, skal vedtas av idrettskretstinget. 

 

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 12 Idrettskretstinget 

 

(1) Idrettskretsens øverste myndighet er idrettskretstinget som avholdes året før og etter 

Idrettstinget innen utgangen av mai måned. Tingperioden er to år.  

 

(2) Idrettskretstinget innkalles av styret med minst tre måneders varsel, direkte til de 

organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at 

saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettskretsens internettside eller på annen 

forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige 

                                                 
7 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår. 
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senest én måned før tinget. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til 

styret senest to måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 

saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig senest én måned før tinget.  

(3)  Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker 

som ikke kan behandles. 

(4) Idrettskretstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

(5) På idrettskretstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som 

ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker 

kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning 

av saklisten. 

 

§ 13  Representasjon på idrettskretstinget 

 

(1) På idrettskretstinget møter med stemmerett: 

a) Idrettskretsens styre 

b) Representanter i hht. Idrettskretsens lov, dog slik at idrettsråd skal være 

representert.  

1) Styrelederne i særkretsene (inkludert særutvalgene og 

bedriftsidretten). Dersom lederen er forhindret fra å delta, møter 

nestleder eller et annet styremedlem. 

2)  Styrelederne i idrettsrådene. Dersom lederen er forhindret fra å 

delta, møter nestleder eller et annet styremedlem. 

3) Inntil 12 representanter fra bedriftsidrettskretsen  

4) Representanter fra idrettslagene etter flg. skala 

  Lag med mer enn 500 medlemmer  3 representanter  

  Lag med mellom 250 og 500 medlemmer 2 representanter  

  Lag med færre enn 250 medlemmer  1 representant  

 

(2)  Videre møter uten stemmerett:8  

a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem 

dersom leder er forhindret fra å møte. 

b) Kontrollkomiteens medlemmer. 

c) Valgkomiteens medlemmer. 

d) Revisor. 

(3) Organisasjonssjefen møter med tale- og forslagsrett. 

(4) Idrettskretstinget fastsetter hvor mange som til sammen skal kunne møte og vedtar 

regler for hvordan fordelingen skal skje. Fordelingen av representanter kunngjøres fra 

idrettskretsen ved innkalling til idrettskretstinget. Representanter må være valgt på 

årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt idrettskretsen senest en uke 

før tinget. 

  

                                                 
8 De idrettskretser som har lovutvalg, må legge til et nytt pkt. e): «Lovutvalgets medlemmer». 
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(5) Idrettskretsens styre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal 

dekkes av idrettskretsen. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

 

§ 14 Ledelse av idrettskretstinget 

 

Idrettskretstinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være 

valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 

 

§ 15  Idrettskretstingets oppgaver  

 

Idrettskretstinget skal: 

a) Godkjenne de fremmøtte representantene. 

b) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 

c) Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen. 

d) Behandle beretning og regnskap for idrettskretsen. 

e) Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen 

f) Behandle forslag og saker.9 

g) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap. 

h) Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for kretsen 

i) Foreta følgende valg:10 

a)  Leder og nestleder(e). 

b) Tre styremedlemmer og to varamedlemmer, som velges som 1. og 2. 

varamedlem. 

c)  Kontrollkomité på minst to medlemmer og to varamedlemmer. 

d)  Representanter til Idrettstinget.11 

e) Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste 

idrettskretsting. 

 

 Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet 

først og deretter velges varamedlemmene samlet. Valg skjer etter bestemmelsen i § 16.  

 

§ 16  Stemmegivning på idrettskretstinget 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være 

truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn 

én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal 

anses som ikke avgitt.  

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 

det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 

stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 

kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og 

stemmene anses som ikke avgitt.  

                                                 
9 Tinget bør gi kretsstyret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og 

lovnorm for idrettskretser. 
10 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på idrettskretstinget. Idrettskretstinget kan i tillegg velge 

andre tillitsvalgte det er behov for.  
11 Eventuelt kan idrettskretstinget gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til Idrettstinget.  
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(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de 

avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest 

stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer 

enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. 

Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de 

valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de 

øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. 

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

§ 17  Ekstraordinært idrettskretsting 

(1) Ekstraordinært idrettskretsting innkalles av idrettskretsstyret med minst én måneds 

varsel etter: 

a) Vedtak av idrettskretsting. 

b) Vedtak av idrettskretsstyret. 

c)  Vedtak av Idrettstinget eller Idrettsstyret. 

d) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste idrettskretsting 

representerte 1/4 av de stemmeberettigede representanter. 

(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigete. 

(3)  Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller 

være gjort tilgjengelig på idrettskretsens internettside eller annen forsvarlig måte. I 

sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort 

tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på 

innkallingstidspunktet. 

(4)  Et ekstraordinært idrettskretsting er vedtaksført med det antall godkjente 

representanter som møter.  

 

(5)  Et ekstraordinært idrettskretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 

eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære idrettskretstinget.  

 

(6)  Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget 

er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandle. 

 

§ 18 Møter/fellesmøter 

 

Idrettskretsen avholder møter med organisasjonsleddene etter behov, og bestemmer selv 

arrangementsformen. 

 

§ 19 Idrettskretsens styre 

 

(1) Idrettskretsen ledes og forpliktes av styret som er kretsens høyeste myndighet mellom 

tingene.  
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(2) Styret skal: 

a) iverksette idrettskretstingets og NIFs vedtak og bestemmelser,  

b) vedta budsjett og fordele de midler som er til disposisjon, 

c) påse at idrettskretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar 

med de vedtak som er fattet på idrettskretstinget eller av overordnet 

organisasjonsledd. Styret skal videre påse at idrettskretsen har en 

tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en 

forsvarlig økonomistyring, 

d) arbeide med saker som er nevnt i § 3, 

e) oppnevne utvalg/råd etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse, 

f) oppta nye lag i NIF og godkjenne lagets navn, jf. NIFs lov § 10-1. 

 

(3)   Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av 

styremedlemmene forlanger det. 

 

 

 

 

 

§ 20  Organisasjonssjefen 

 

(1) Organisasjonssjefen er leder for sekretariatet. Organisasjonssjefen er ansvarlig for alle 

administrative funksjoner innen idrettskretsen og utfører de pålegg og setter i verk de 

vedtak som er truffet av idrettskretsstyret. 

 

(2) Organisasjonssjefen har tale- og forslagsrett på idrettskretstinget, ledermøtet, i 

idrettskretsstyret og arbeidsutvalg og i alle komiteer og utvalg.  

 

§ 21  Faste komiteer 

 

(1)  Kontrollkomité   

 

a) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med idrettskretsens økonomi. Kontrollkomiteen 

skal påse at idrettskretsens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, 

bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske 

disposisjoner er i samsvar med idrettskretsens lov og beslutninger fattet av 

idrettskretstinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at idrettskretsens 

interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.  

 

b) Kontrollkomiteen skal påse at idrettskretsens regnskapsførsel er pålitelig og at dets 

årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for idrettskretsens drift og 

finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene 

vurdere idrettskretsens finansielle stilling, forvaltning og drift.  

 

c) Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- 

og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den 

engasjerte revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte 

revisor har utført der den finner det hensiktsmessig.  
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d) Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger 

til idrettskretstinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/årsregnskapene og 

idrettskretsens anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging, 

forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.  

 

e) Kontrollkomiteen skal avgi en beretning til det enkelte årsregnskap. For øvrig skal 

kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere 

gjennom nummererte rapporter til idrettskretsens styre og revisor.  

 

f) Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som 

den ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike 

arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt 

instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres 

om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor. 

 

(2) Valgkomité 

 

Valgkomiteen velges på idrettskretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, 

og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på 

tinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av 

valgkomiteen.  

 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 22 Alminnelige disiplinærforføyninger og straffesaker  

 

For alminnelige disiplinærforføyninger og straffesaker gjelder NIFs lov § 11-1 og § 11-3 flg.  

 

§ 23 Lovendring 

 

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært idrettskretsting etter å ha 

vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

 

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer 

vedtatt av idrettskretsen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller 

den Idrettsstyret gir fullmakt. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som 

NIFs lov omfatter.  

 

(3)  I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt 

pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.  

 

(4) Endringer i §§ 23 og 24 kan ikke vedtas av idrettskretsen selv med mindre endringene 

følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 

  

§ 24  Oppløsning 

 

Idrettskretsen kan bare oppløses av NIF. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettskretsen 

tilfaller idrettskretsens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret 

eller den Idrettsstyret gir fullmakt 


