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Leder

Politiattest
Utøver

Honorar

Regnskap
Dugnad

HJÆLP!



NIFs visjon er å være 

fremste bidragsyter for å oppnå:

«Idrettsglede for alle»



Idrettens verdigrunnlag

Organisasjonsverdier:

Organisasjonens arbeid skal preges av 
frivillighet, demokrati, lojalitet og 
likeverd

Aktivitetsverdier:

All idrettslig aktivitet skal bygge på 
grunnverdier som glede, fellesskap, 
helse og ærlighet



”Føderasjonen” norsk idrett 

NIF
Fellesorgan for alle 
idretter i hele Norge

Idrettskrets
Fellesorgan for alle 
idretter i en region

Idrettsråd
Idrettspolitisk organ 
for idrettslagene i en 
kommune

Idrettslaget Gruppe
Organiserer en aktivitet i 
idrettslaget

Lag
Laget som spiller i en serie. 
For eksempel Gutter 16

Gren(er)
Grenen(e) som gruppa utøver
For eksempel langrenn

Særforbund
Fellesorgan for en spesifikk 
idrett nasjonalt

Særkrets
Fylkes/regionsledd for den 
spesifikke idretten



KUD

- forvalter

Norsk Tipping 

- overskudd

NIF

636 000 000

Lokale 
aktivitetsmidler 

294  000 000

Spesielle 
aktiviteter, bl.a 

antidoping

93 800 000

Forskning/utvikli
ng

26 750 000

Anlegg

1 212 554 000

Samfunnsnyttige og 
humanitære org.

18 %

Idrettsformål 

64 %

Kulturformål

18,0 %

2.263.104.000  kr

Spillemidlene (2015)

636 500 000  kr 636 500 000  kr

3,5 milliarder



Laget som juridisk enhet

<>

₋ Eget rettssubjekt

₋ Selveiende

₋ Frittstående

₋ Hefter for hele virksomheten

₋ Kun personlige medlemmer



Idrettslagets virksomhet styres av:

Foreningsrettslige prinsipper

Samfunnets alminnelige lovgivning.

NIFs lov og

Bestemmelser

Lagets lov
<>

Årsmøtevedtak



Idrettens rammebetingelser

Aktivitet

Økonomi
Stat/fylke
Kommune
Dugnad
Sponsorer

Anlegg
Kommune
Egenbygd
Stat/fylke

Frivillige
Styret
Trenere
Andre frivillige

NIFS lov § 1-2

Idrettens planer Idrettens 
regelverk

Tilskudd og støtteordninger



Ansvarsoppgaver



Ansvarsoppgavene

Målet med denne modulen er å forstå det  
mest grunnleggende for følgende spørsmål:

Hvilke lover, regler og bestemmelser må vi 
forholde oss til?

• Juss 

• Økonomi



Tema juss

Idrettens regelverk og styrets ansvar

– Idrettens regelverk

– Idrettslagets struktur, organer og oppgaver

– Årsmøtet

– Styret

– Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte



Oversikt - regelverk

Idrettslaget

NIF/idrettskrets
-NIFs lov
-Forskrifter
-Lovnorm for Idrettslag
-Retningslinjer
-Etc.

Særforbund
- Konkurranseregler
- Startberettigelse
Etc.

Alminnelig 
lovgivning
-Arbeidsmiljøloven
-Skatte- og 
avgiftslovgivning
-Etc.

Idrettslagets lov



– NIFs lov

• Gjelder for alle organisasjonsledd

• Viktige bestemmelser for idrettslag: kapittel 1, 2 og 10

– NIFs lovnorm for idrettslag (LN) – Idrettslagets lov 
bygger på denne

– NIFs forskrifter (bindende regler)

• Forskrift om navn

• Forskrift om medlemsregister

Idrettens regelverk

http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html


– NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser 

– Idrettens barnerettigheter og 
Bestemmelser om barneidrett

– Retningslinjer

• F.eks. Dugnad, alkohol, tobakk, seksuell 
trakassering.

Idrettens regelverk forts….

http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/regnskap-og-bokforing/
http://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
http://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/


NIFs regelverk finner man på nifs hjemmeside

Idrettens regelverk forts….

https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/


– Idrettslaget er selveiende og frittstående med 
utelukkende personlige medlemmer 

(eget juridisk rettssubjekt) – LN § 2 (1)

– Oppgave: Drive idrett som er godkjent av NIF

– Medlem av de(t) særforbund som årsmøtet 
bestemmer

Idrettslagets struktur, organer og oppgaver



Årsmøtet

Styret
1 leder

1 nestleder
1 medlemmer
1 varamedlem

Valgkomite
1 leder

2 medlemmer
1 varamedlem

Revisor
2 revisorer

Turn
gruppe

Håndball
gruppe

Fotball
gruppe

Ski 
gruppe

Eksempel på struktur i et idrettslagets

Administrasjon
Daglig leder



– Idrettslagets høyeste myndighet 

– Regulert i LN §§ 13 til 17

– Avholdes årlig innen 31 mars

– Husk formelle krav til innkallingen. Mal for 
innkalling finnes i klubbguiden

Årsmøtet 

https://www.idrettsforbundet.no/


– Årsmøtets oppgaver er listet opp i § 15.  

– Ved valg må man huske 
valgbarhetsbestemmelsene:
o Kjønnsfordeling

o Ansatte er ikke valgbare

o I visse tilfeller er personer med avtale med idrettslaget 
ikke valgbare

– Årsmøteprotokoll (Hjelpemiddel: mal for protokoll 
finnes i klubbguiden på idrett.no)

Årsmøtet forts…. 



STYRETS ANSVAR?

₋ Avholde årsmøte

₋ Styremøter

₋ Sette i gang valgkomiteen

₋ Sette årsmøtevedtak ut i livet (Bruke årsmøtet som 
utviklingsarena)

₋ Holde seg orientert om lagets ”indre liv”, 
samt organisasjonen for øvrig

₋ Politiattest, ansvarlig for barneidretten

₋ Representere idrettslaget utad

₋ Etter behov utnevne……



– Idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene

– Styret forplikter idrettslaget samlet (Dersom styreleder 
eller administrativ leder skal forplikte laget må de ha 
fullmakt fra styret)

– Oppgaver (LN § 18):

a) Iverksette årsmøtets og overordnede 
organisasjonsledds regelverk  og vedtak

b) Påse at idrettslaget midler forvaltes forsvarlig

c) Oppnevne komiteer/utvalg etter behov

d) Representere idrettslaget utad

e) Oppnevne politiattestansvarlig

f) Ansvarlig for barneidretten

Styret



Hvilke saker skal behandles av årsmøtet, og ikke 
styret?

– Saker som årsmøtet skal behandle etter LN § 15 –
dog: kan være delegert

– Idrettslagets styre må foreta en konkret vurdering av 
hver enkelt sak etter LN § 12 (7): «Disposisjoner, 
herunder låneopptak,  av ekstraordinær karakter 
eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets 
størrelse og virksomhet, kan kun vedtas av 
årsmøtet»

Styret forts….



Hovedstyre vs. gruppestyre:

Hovedstyret forplikter idrettslaget. Det betyr 
at gruppestyrene ikke kan forplikte 
idrettslaget uten fullmakt, f.eks. inngå avtaler. 

Styret forts….



– Innkalling og avvikling av styremøter

• Leder innkaller evt.  når minst to styremedlemmer 
forlanger det

• Vedtaksførhet  og flertallskrav følger av LN § 10 (1)

• Styremøte kan avholdes per telefon og e-post (NB 
formelle krav).

• Habilitetsreglene følger av LN § 9. Møteleder bør 
alltid spørre om noen av styrets medlemmer er 
inhabile i noen av sakene på saklisten.

Styret forts….



– Krav til skriftlig styreprotokoll

– Hva er styreansvaret?
Alminnelig erstatningsansvar. Hvert enkelt 
styremedlem må opptre aktsomt. Ingen særlige 
regler innenfor idretten.

Styret forts….



• Regulert i NL § 3

• Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede 
organisasjonsledds regelverk og vedtak kan opptas 
som medlemmer

• Nektelse i særlige tilfeller (avgjørelsen kan påklages til 
idrettskrets)

• Fratagelse av medlemskap inntil 1 år. 

• Straffbare forhold skal påtales til idrettens domsorgan

• Medlemskap er personlig. Familiemedlemskap er kun 
en rabattordning

Medlemmer



Idrettslaget er arbeidsgiver og følger alminnelige 
arbeidsrettslige regler

Ansatte



Idrettskretsen
Spørsmål om NIFs lov og lovnorm for idrettslag

Særforbundene

Spørsmål av særidrettslig art, som eksempelvis 
kamp- og konkurransebestemmelser

Juridiske spørsmål rettes til:


