
Styrearbeid
- Introduksjon til styrets lovpålagte 

ansvar og oppgaver



Noen praktiske tips for møter på Teams!

Chat MikrofonKameraBe om ord
eller ytre 
mening



Kveldens innhold

1. Praktisk informasjon om kursgjennomføringen

2. Idrettens verdigrunnlag og formål

3. Medlemsdemokratiet og rammebetingelser

4. Styrets juridiske ansvar og oppgaver

- Idrettens regelverk, vedtak og retningslinjer

- Medlemmer i idrettslaget

- Idrettslagets formål og struktur

- Årsmøtet, styrets overordnede

- Styrehverdag, effektivt styrearbeid

- Økonomi, ansvar, planlegging og oppfølging

5.Anbefalte verktøy og tilgjengelige kunnskapsressurser



Norsk idretts visjon:
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«Idrettsglede for alle»

Frivillighet
Demokrati

Lojalitet
Likeverd

Idrettsglede
Fellesskap

Helse
Ærlighet



Norges 
idrettsforbund

NIF

Særforbundene
SF

Idrettskretsene
IK

Idrettsråd
IR

Særkretser/Region
SK

Idrettslaget
IL

Medlemmet

Gruppe
(særidrett)Gruppe

(særidrett)Gruppe
(særidrett)

Idrettsorganisasjonen – et medlemsdemokrati



Styrets juridiske ansvar 

og oppgaver
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Regelverk vi må forholde oss til

Nasjonal lovgivning

Overnasjonal lovgivning

Idrettslag

Idrettskretser

Idrettsråd

NIF

Særforbund

Særkrets/region

IF
IOC/IPC/

WADC

Grupper

Lovnorm for idrettslag
• ufravikelig

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/


Regelverk, retningslinjer og anbefalinger

Barneidrett Seksuell trakassering 
og overgrep 

Politiattest

Dugnad, alkohol og tobakk mm. Behandling av personopplysninger Barns ansvar for medlems- og treningsavgift

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/dugnad/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/behandling-av-personopplysninger-og-informasjonssikkerhet-i-idretten/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/barns-ansvar-for-kontingent-og-treningsavgift/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/


Medlemmer - (LN §3)

Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede
organisasjonsledds regelverk og vedtak og har gjort opp
økonomiske forpliktelser, kan opptas som medlemmer.

o Nektelse medlemskap i særlige tilfeller
(idrettskrets medlemmets klageorgan)

o Fratagelse av medlemskap inntil 1 år – særlige tilfeller
(idrettskrets medlemmets klageorgan)

o Straffbare forhold skal påtales til:
– Politiet for brudd på sivilrettslige forhold (underslag, vold mm)

– Idrettens domsorgan for brudd på idrettens regelverk og/eller
sivilrettslige forhold

NB – krav om godkjent elektronisk medlemsregister!

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/forskrift-om-idrettens-medlems--og-organisasjonsregister/


Hva er et idrettslag?

Årsmøtet

Hovedstyret
1 leder

1 nestleder
1 medlem

1 varamedlem

Valgkomité
1 leder

2 medlemmer
1 varamedlem

Kontrollutvalg

2 medlemmer
1 varamedlem

(minimum)

Turn-
gruppe

Håndball-
gruppe

Fotball-
gruppe

Ski-
gruppe

Administrasjon
Daglig leder

o Selvstendig
rettssubjekt
• Selveiende

• Frittstående

• Utelukkende
personlige
medlemmer

o Vedtekter i tråd
med Idrettens Lov

o Medlem av NIF og 
det/de særforbund
årsmøtet
bestemmer



Årsmøtet (LN §§ 14 til 17)

Idrettslagets høyeste myndighet – arenaen for å utøve 
medlemsdemokratiet:

o avholdes årlig innen 31. Mars.
o innkalles av styret med minst én måneds varsel.

o fullstendig sakliste med saksdokumenter tilgjengelig
for medlemmene senest én uke innen årsmøte

o Saker fra medlemmer må inn senest 2 uker før årsmøtet -
styret skal kunne ta stilling til saken

Kan presentere egne forslag og motta/behandle/presentere 
saker fra medlemmene til behandling på årsmøtet

Etterarbeid:
o Protokoll skal utformes, godkjennes og signeres
o Oppdatering av idrettens systemer (Samordnet rapp.)



Møte-, tale- og stemmerett

Alle medlemmer har – uansett alder - møterett og talerett. 
Ingen kan møte eller stemme med fullmakt.

For å ha stemmerett og kunne stille til valg:
o Kun medlemmer som blir 15 år i løpet av kalenderåret - eller eldre

o Stemmerett og valgbarhet krever betalt kontingent

o Kjønnsfordeling i alle valgte organer, LN §4

o Ansatte har ikke stemmerett og er ikke valgbare, LN §6 – 1G/20 prosent stilling

o Selskaper/personer som har en økonomisk særinteresse i driften av et idrettslag, LN § 7



Styret i idrettslaget
o Idrettslagets høyeste myndighet mellom

årsmøtene

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

Oppgaver (LN § 20), bl.a:
• Iverksette årsmøtets og overordnede

organisasjonsledds regelverk og vedtak
• Påse at idrettslaget midler forvaltes forsvarlig
• Oppnevne komiteer/utvalg etter behov
• Representere idrettslaget utad
• Oppnevne politiattestansvarlig
• Ansvarlig for barneidretten

Styreansvaret :
Culpanormen – Aktsomhet –
det som rimeligvis skulle kunne 
forventes

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/arkiv/kravet-om-politiattest-slik-gjor-du-det---steg-for-steg/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig/


Oppgave:

• Grendelaget ønsker gatebelysning og er på “tiggergang”. 
Den lokale frisbeeklubben er godt bemidlet og får
forespørsel om å låne grendelaget kr 300.000.

• Styret i frisbeeklubben sier nei.

• De fleste i grendelaget er også medlemmer i frisbeeklubben og 
sender inn forslag til klubbens årsmøte om ønsket. De 
sørger samtidig for at mange av grendelagets medlemmer er tilstede.

• Årsmøtet bestemmer etter mye diskusjon:

GRENDELAGET FÅR KR 300.000 I GAVE!

Det nye styret samles til første styremøte etter årsmøtet, og gjennomgår
samtidig årsmøtevedtakene. Hva gjør styret med vedtaket om gaven?



LA OSS SPILLE VALGKOMITÉEN GOD!

o Idrettslagets styrker og utfordringer?

o Hvilken kompetanse har vi behov for?

o Organisasjonsplanen – rollebeskrivelser?

o Strategi?

• Hvor står vi og hvor skal vi?

• Satsningsområder?

• Definerte mål? Har vi en plan?

o Gjenvalg? – Hvilke roller MÅ erstattes?

o Gjenspeile medlemsmassen vs. mangfold

Nøkkelen: Ute i god tid – etablere god kommunikasjon



Samspill med Kontrollutvalget!

• Husk rollene

Kontrollutvalget er medlemmenes utvalg og rapporterer 

til årsmøtet

• KU skal ikke møte fast på styremøter, 

men kan be om å møte styret

• Kontrollutvalget har i utgangspunktet tilgang til all 

dokumentasjon

• Gjør avklaringer tidligst mulig!



Styrebehandling

Innkalling og avvikling av 
styremøter

• Leder innkaller evt.  når minst to 
styremedlemmer forlanger det

• Vedtaksførhet når et flertall av 
medlemmene er tilstede

• Vedtak fattes med et flertall av de avgitte 
stemmene

• Styremøte kan avholdes via telefon eller e-
post (NB: formelle krav i LN §9)

Det skal føres protokoll fra 
styremøter

• Protokollene skal være tilgjengelige for 
organisasjonsleddets 
medlemmer/tilsluttende organisasjonsledd, 
med mindre styret bestemmer noe annet i 
den enkelte sak.

• Protokolltilførsel



Habilitet (LN §8)

o Møteleder bør alltid spørre om det er noen
inhabilitetsinnsigelser knyttet til noen av sakene på
saklisten.

o Tillit – hvordan fremtrer beslutningen utad?
o Den/de inhabile skal ikke være tilstede når saken behandles
o Protokollføring



Forsikringer

Styret har ansvar for å påse at klubben har forsikret det som skal forsikres.

• Aktivitet

• Lisens

• Underslag (LN § 11(3))

• Styreansvarsforsikring

• Arrangement

• Ulykke

• Løsøre

• Brann

• Andre?

Klubbforsikring



Side 23

Plikten man har til å drive et systematisk arbeid for å forebygge

(Arbeidsmiljøloven §3-1)

Helse

✓ Helsen til ansatte, frivillige og andre som er berørt av vår virksomhet

Miljø 

✓ Vidt begrep og gjelder både selve arbeidsmiljøet, samt det fysiske miljøet; internt og 
eksternt

Sikkerhet

✓ Skal ivaretas for alle i idrettslaget – utøvere, frivillige og publikummere etc.

Hva er HMS?

http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-062-003.html


Meny





Oppgave



Økonomi

1) Økonomiplanlegging

• Rolle- og ansvarsfordeling

• Budsjett

2) Økonomikontroll

• Regnskap

• Oppfølgingsrutiner

3) Økonomiforvaltning

• Bruk av idrettslagets midler



Planlegging:
Rolle- og ansvarsfordeling

• Påse gode økonomiske rutiner herunder et 
avklart fullmaktsforhold

• Sikre tilstrekkelig kompetanse på
økonomiområdet

• Påse at det er tegnet underslagsforsikring

• Bidra til at Kontrollutvalget får gjort sin oppgave

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/


Planlegging: Budsjett

Krav til budsjettet:

• Inneholde alle kontoer og aktiviteter

• Omfatte alle grupper/avdelinger

• Være realistisk - forutsetninger

• Ikke vise underskudd

• Årsbudsjett

• Langtidsbudsjett anbefales



Kontroll: Regnskap

• Regnskapet blir bokført i tråd
med gjeldende bestemmelser

• God regnskapsrapportering
(rutiner) internt



Kontroll: Oppfølgingsrutiner

• Attestasjon og godkjenning av bilag i tråd med 
fullmaktsmatrise.

• Kontroll av avstemminger.

• Følge opp bankkonto. Påse at det ALLTID er to stykker som
disponerer bankkontoen i fellesskap.

• Sørge for minimal bruk av kontanter (mål: kontantfritt).

• Fast gjennomgang av oppdatert regnskapsstatus på hvert
styremøte.



Forvaltning:
Bruk av idrettslagets midler

• Følge opp regnskap mot budsjett
fortløpende

• Påse at prioritering av midler til Daglig og 
årlig drift er i tråd med vedtak på årsmøte

• Påse at eventuelle investeringer er i tråd
med årsmøtevedtak



Meny





Et klubbutviklingsverktøy tilgjengelig
– uten kostnad – for dere.

Gir dere mulighet til å foreta en
tilstandsjekk på 7 lovpålagte 

klubbområder.

Leder har tilgang via BedreKlubb.no

Bruk verktøyet i et styremøte – få en
oversikt – et grunnlag for eventuelt

å gjøre utbedringer, søke bistand
hos idrettskrets/SF, særkrets m.m.

http://www.bedreklubb.no/

