
 
 

Lover en bør sjekke før Årsmøtet 
 
Vi nærmer oss tid for årsmøter i 2013. Her viser vi til idrettslagets lov eller idrettsforbundets/NIFs 
lovnorm for idrettslag, som dere finner på www.idrett.no – se ”lov og bestemmelser”. I denne 
forbindelsen minner vi om følende sentrale lovbetememsler: 
- § 3 om medlemmer 
- § 4 om medlemskontingent og avgifter 
- § 5 om kjønnsfordeling 
- § 6 om generelle regler oms temmerett, valgbarhet og forslagsrett 
- § 9 om inhabilitet 
- § 13 om årsmøtet 
- § 15 om årsmøtets oppgave 
 
Blant disse bestemmelsene vil vi spesielt vie vår oppmerksomhet mot §§ 13 og 15, slik: 
 
§ 13 om årsmøtet, som blant annet om: 
- Hvilken måned årsmøtet skal avvikles.  
- Innkallingsfristen på minimum 1 måned. 
- Hvordan årsmøtet skal bekjentgjøres. 
- Forslagsfristen er på minimum to uker.,  
- At saksdokumentene skal være tilgjengelig minimum 1 uke før årsmøtet 
- At alle medlemmer har adgang 
- Når årsmøtet er vedtaksført, med mer. 
 
§ 15 om årsmøtets oppgaver: 
I denne bestemmelsen finner vi minimum at det et årsmøte skal behandle. Rekkefølgen er ikke 
tilfeldig. 
Innholdet kan legges til grunn som saklisten for årsmøtet, og være en rettesnor for føring av protokoll 
fra årsmøtes forhandlinger. 
 
For ordens skyld gjengir vi bestemmelsens innhold, hvor det står at årsmøtet skal: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker.  
7. Fastsette medlemskontingent. 
8. Vedta idrettslagets budsjett 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
10. Foreta følgende valg: 
    a) Leder og nestleder 
    b) …...styremedlem   og….. varamedlem 
    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
    d) 2 revisorer[1]  
    e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 
    f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 
 
(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 
(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. 
 
Videre minner vi om lovbestemmelsen om kjønnsfordelingen og hvem som har stemmerett og er 
valgbar til verv. 
Vi ønsker lykke til med årsmøtet i løpet av 1. halvår i 2013. 


