
Dette må du vite om idrettsrådet 
Hva er loven og hvor får jeg hjelp? 

• Én nettside kan fortelle deg alt om norsk idrett – www.idrett.no 
• Hvis du er i tvil om noe som helst skal du ta kontakt med nærmeste 

overordnede ledd – Sør-Trøndelag Idrettskrets. Her sitter det 
profesjonelle som kan og vil bistå med alle spørsmål 

 

• Hva er et idrettsråd? 

Et idrettsråd er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Alle saker 
som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom 
idrettsrådet 

• Når er styret vedtaksført? 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak 
fattes med flertall av de avgitte stemmene. Lederens stemme avgjørende ved 
stemmelikhet 

 

 

• Årsmøtet? 

Et idrettsråd må avholde årsmøte en gang hvert år i tidsrommet januar - 
mars.  
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til 
idrettslagene og idrettskretsen.  
Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret senest 2 uker 
før årsmøtet. 
Følgende har stemmerett på årsmøtet: 

Idrettsrådets styre 
 To til fem representanter fra hvert idrettslag etter skala bestemt av 
årsmøtet 
Representanter fra bedriftsidretten – jf loven for idrettsråd 
http://www.idrett.no/tema/lover/Sider/Lovnorm.aspx  

o Når er årsmøtet vedtaksført? 

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente 
representanter som møter 

o Må det velges valgkomite? 

Ja. I henhold til basislovnormens § 11 skal det velges valgkomite 
bestående av leder, to medlemmer og et varamedlem 

http://www.idrett.no/
http://www.idrett.no/tema/lover/Sider/Lovnorm.aspx


o Må det velges en kontrollkomite? 

For idrettsråd som har en omsetning på mer enn 5 millioner kr. Skal 
årsmøtet velge en kontrollkomite. Kontrollkomiteen skal i så fall bestå 
av to medlemmer og to vararepresentanter 

o Må det velges revisorer? 
Ja, idrettsrådene plikter å velge revisor med vararevisor. Revisorene 
behøver verken være autoriserte eller registrerte så lenge idrettsrådet 
har en omsetning under fem millioner kroner 

 

o Hva er minimumskrav til sammensetning av et styre? 
Et idrettsråds styre må bestå av leder og nestleder. X antall 
styremedlemmer. Antallet bestemmes av årsmøte. Samt 1. og 2. 
varamedlem. 
Lederen og de øvrige styremedlemmene er likestilte medlemmer av 
styret. Lederen har med andre ord ikke mer ansvar enn andre 
styremedlemmer.  
Lederen har imidlertid ansvaret for at møte avholdes. I tillegg er 
møtelederens stemme avgjørende ved stemmelikhet 

 
o Hva skjer dersom årsmøtet ikke får valgt personer til styret 

eller andre verv? 
Det sittende styret gå av før et komplett nytt styre er på plass. Årsmøtet 
er i prinsippet ikke avsluttet før sakslisten er ferdigbehandlet. 
Årsmøtedeltakerne må derfor bli enige om å fortsette årsmøtet en 
annen dag slik at et komplett styre kan velges. 
Kontakt Sør-Trøndelag Idrettskrets! 

 
• Den viktigste nettsiden: 

http://www.idrett.no/idrettsrad/Sider/idrettsrad.aspx  

http://www.idrett.no/idrettsrad/Sider/idrettsrad.aspx

