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Sak 1 - Åpning av årmøte ved styreleder Erik Smedsrud
Åpning av årsmøtet ved styrets leder.

Sak 2 - Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling har vært annonsert i agderposten, på egen hjemmeside og på Facebooksidene. 

Sak 3 - Valg av dirigent, sekretær og protokolltegnere 
Styrets forslag

 
 Møteleder/dirigent: Bjørn Gunnar Bruun Hansen  
 Referent/sekretær: Ole Aasen  
 Personer til å undertegne protokoll fra årsmøte: Marianne Rasch Johnsen og Ole Aasen 
     

Sak 4 - Årsmelding 

BAKGRUNN 

Øyestad IF Håndball Elite (omtalt som ØIF Arendal 
Elite) ble stiftet den 18. mai 2009 som følge av at 
Øyestad IF – (etablert den 1. april 1929) - ble 
omdannet til et allianseidrettslag på foreningens 
årsmøte den 1. april 2009. ØIF Arendal har ansvar 
for elitehåndballsatsingen til allianseidrettslaget og 
ble etablert som eget idrettslag for å skape 
økonomisk avstand til breddeidretten i foreningen. 
Stiftelsen kom som en konsekvens av at klubbens 
A – lag på herresiden rykket opp i Postenligaen etter 
sesongen 2008/2009.  
Klubbens aktivitet omfatter A – laget som siden 
klubben ble etablert i 2009 har spilt på høyeste nivå. 
Rekruttlaget spiller i 2. divisjon. I tillegg er det tre 
aldersbestemte lag, G16, G18 og G20. 

Til sammen har klubben 74 medlemmer hvorav 66 
aktive, inkludert spillere, trenere, lagledere, 
støtteapparat og andre funksjoner fordelt på 
A-lag, rekruttlag (2. div.), G16, G18 og G20.

Oppfølgingen og administrasjonen av rekrutt og 
G16/18/20 har blitt gjennomført i et nært 
samarbeide med Øyestad IF Håndball (Bredde).



TILITSVALGTE

På ordinært årsmøte den 18. mars 2019 ble følgende styre valgt: 

Erik Smedsrud   styreleder    Ikke på valg, et år
Gunn-Marit Eriksen  nestleder    Ikke på valg, et år
Karsten Anfinsen  styremedlem    Ikke på valg, et år
Rudi Andersen   styremedlem   Gjenvalg, to år
Tine Retterholt  styremedlem    Ny, to år
Espen Stensøy    styremedlem    Ny, to år

Karete Johansen  varamedlem    Gjenvalg, to år

Kontrollkomite

Tor E. Larsen       Gjenvalg, et år
Anita Mathiesen      Gjenvalg, et år

Valgkomite

Frode Olsen   leder    Gjenvalg, et år
Arild E. Larsen  medlem   Gjenvalg, et år
Bente Henriksen  medlem   Gjenvalg, et år

Styret har avholdt fem møter og har behandlet 32 saker. 

Klubben har kontorer i Sparebanken Sør Amfi.
Revisjon har vært utført av Agder Team Revisjon. 



STYRETS ARBEID 

Styret har sammen med administrasjonen brukt tid på å 
videreutvikle gode rutiner for eget og 
administrasjonens arbeide. 

Høy frekvens på egne aktiviteter har ført til involvering 
fra mange enkeltpersoner og grupper hvor klubben og 
omgivelsene står sammen i arbeidet. Arrangementene i 
Sparebanken Sør Amfi er krevende i forhold til 
ressurser og administrasjon rundt disse. Arrangement 
utgjør en stor del av inntektene og det er viktig å vide-
reutvikle arrangementet for å gjøre dette attraktivt for 
flest mulig mennesker.
Viktige bidragsytere rundt dette har vært 
arrangementsgruppa, frivillige, Svermen, spillere, ledere 
og trenere. 

Et annet viktig område for styret har vært å legge til 
rette for de sportslige prestasjonene.
Det er gjort mange erfaringer i løpet av tidligere
 sesonger og ny daglig leder har bidratt med flere nye 
innspill. Hans lange erfaring fra tidligere arbeidsgiver 
har bidratt til å løfte klubben på flere områder.
 
Det har lenge vært ønsket et større fokus på egen spil-
ler- og talentutvikling og endelig har vi klart, i samar-
beide med Bredde å få på plass en egen trener som har 
fått denne oppgaven.

Norges Håndballforbund kom med krav om at alle 
klubbene måtte ha positiv egenkapital pr 31. 12. 2018 
for å få fornyet spillerlisens. 

Det er ikke å legge skjul på at klubben har slitt økono-
misk med negativ egenkapital i flere år, og det har lagt 
beslag på mye tid, både for styret og administrasjonen 
for å snu dette. Det ble laget en langtidsplan for å øke 
egenkapitalen og her er vi godt i gang. De to siste årene 
har vi hatt positivt resultat. Dette er viktig for å gi 
administrasjonen større handlingsfrihet og må derfor 
følges opp i årene som kommer.

Styret vil med dette rette en stor takk til 
administrasjonen, alle frivillige, Svermen og andre 
bidragsytere og vil samtidig benytte anledningen til å 
takke alle 
sponsorer og samarbeidspartnere for at vi er en klubb i 
utvikling og at vi kan fortsette å jobbe mot våre langsik-
tige mål.

SPORT 
    
Det har vært jobbet meget bra innen sport det siste 
året. Spillerstallen er forsterket og jakten på titler er 
i gang. 

Alle spilleravtalene er reforhandlet og de fleste har 
nå en varighet på tre år eller mer. Det gir ro i rekke-
ne og spillerne kan benytte vårsesongen til å tenke 
sport og ikke bekymre seg om forlengelse av kon-
trakten.

Årsmeldingen refererer til resultater fra sesongen 
2018-19, og med foreløpig status for sesongen 
2019-20.

Trenere / støtteapparat A-laget
Marinko Kurtovic er klubbens hovedtrener
Assistent-trener er Luka Panza, som også er 
klubbens spiller- og talentutvikler.

Teamet for øvrig består av oppmann Trygve 
Røisland, Roger Handå, Nemus Arendal v/ Nicolay 
Høst, Atletica. CrossFit v/Hans Olav Uldal har vært 
benyttet for styrke- og basistrening. Olympiatoppen 
har bidratt med forskjellige tester og utarbeidet 
individuelle treningsprogram for spillerne.

Trenere / støtteapparat Rekrutt /2. divisjon)

Trener/lagleder: Luka Panza

Eliteserien 2018/19
Spenningen foran vårsesongen var stor. Ville vi 
klare å forsvare tabelltoppen? Det skulle vise seg at 
ingen ting ble avgjort før dommeren blåste av siste 
serieomgang. Kampen sto mellom Elverum og ØIF 
Arendal som møttes i siste seriekamp i Terningen 
Arena.

Situasjonen var den at ØIF med seier eller uavgjort 
ville bli seriemestere. Det ble stor spenning gjennom 
hele kampen, og da signalet gikk for full tid lyste det 
24 – 24 på tavla og ØIF Arendal var seriemestere.



Sluttspill
Etter avsluttet seriespill tok de åtte beste lagene i Eliteserien også denne sesongen fatt på Sluttspillet
I alle rundene spilles det best av 3 kamper. Best plasserte lag fra Eliteserien har hjemmekamp i kamp 1 og 
eventuelt kamp 3. Det skal kåres en vinner i samtlige kamper. Vinner sammenlagt er det laget som har 
vunnet 2 kamper.
Som det fremgår av resultatene under ble det et sluttspill med spenning fra kvartfinalene til endelig vinner 
vår kåret i den tredje finalekampen.

Kvartfinaler:  
ØIF Arendal Elite – Nærbø   (34-30) 
Nærbæ – ØIF Arendal Elite      (36-33) 
ØIF Arendal Elite - Nærbø   (31-25)

Semifinaler: 
ØIF Arendal Elite - Kolstad   (23-29) 
Kolstad - ØIF Arendal Elite    (26-28) 
ØIF Arendal Elite – Kolstad    (23-14)

Finale: 
ØIF Arendal Elite - Elverum     (26-30) 
Elverum - ØIF Arendal Elite      (30-22)
ØIF Arendal - Elverum   (28-31)

NM senior
Høstens cup-sesong startet med seier 21-44 over AK-28 i Odderneshallen i 2. runde. I 3. runde gikk turen til 
Hetlandhallen hvor Viking Håndball ble slått 19-30. 

I åttendelsfinalen fikk vi besøk av Fyllingen Bergen. Det ble en jevn kamp som dessverre endte med tap 33-35 
og dermed var cup-eventyret over for denne gang

EHF cup
ØIF Arendal Elite startet Europacupen i andre runde. Motstander var FH Hafnarfjordur fra Island og 
resultatet ble:
06.10 FH Hafnarfjordur - ØIF Arendal Elite 25-30 (11-18)
12.10 ØIF Arendal Elite - FH Hafnarfjordur 28-27 (17-15)
Det endte med seier over islendingene og dermed var det klart for tredje runde. Der ventet det franske 
storlaget HBC Nantes. Det var nok ingen som hadde de store forventningene om avansement, men det ble en 
jevn og spennende kamp i Frankrike som til slutt endte med et måls tap.
17.11 HBC Nantes - ØIF Arendal Elite 30-29 (12-15).
Dermed var det store forventninger til returoppgjøret i Sparebanken Sør Amfi. Skulle det komme en 
cup-bombe i Arendal?
Dessverre ble det ikke mer cup-spill, men vi kan si oss strålende fornøyd med å tape med kun et mål 
sammenlagt mot et av Europas beste håndballag. Resultatet i returoppgjøret ble:
24.11 ØIF Arendal Elite - HBC Nantes 30-30 (16-16), og dermed 59-60 sammenlagt. 

Eliteserien 2018/2019
Sesongen 19/20 startet overraskende svakt for ØIF Arendal. Med flere skader utover høsten ble ikke 
resultatene som forventet. Etter høstens kamper ligger klubben på 4. plass, og det skal mye til for at forrige 
sesongs seriemesterskap kan forsvares.



Rekrutt/2. divisjon
Rekruttlaget består i hovedsak av 
yngre lovende spillere. Det er et 
ungt lag som dermed får en bedre 
matching enn hvis de bare hadde 
spilt aldersbestemt håndball. Men, 
som tabellen viser, det er tøff 
motstand våre gutter møter i 2. 
divisjon 

Viser for øvrig til årsrapporten for 
ØIF Bredde når det gjelder 
aldersbestemte lag.

Følgende spillere gav seg etter 
forrige sesong:
Maximilian Jonsson, Nøkkvi Dan 
Ellidason, Per Kenny Ekman 
 
Følgende spillere ble lånt ut i løpet 
av høstsesongen:
Kjetil Åndal, Kristoffer Haugen Pe-
dersen, Jørg William Gjermundnes

Nye i stallen: 
Richard Harry Marc Lindstrøm, 
Mario Matic, Kristian Rammel, Luigj 
Quini, Herman Thysted, Åsmund 
Vaaje Strat (come back), Marius 
Trøan Nilsen (come back)

A-LAGET/Eliteserien 2018/19
Eliteserien menn, Håndballsesongen 2018/2019

NrLag  K V U T  Mål  P
1 ØIF Arendal  22  16 1  2  663 - 576   34 
2 Elverum  22  16  2  4  688 - 562   34 
3 Drammen 22  15  0  7  653 - 604   30 
4 Runar  22  12  1  9  638 - 621   25 
5 Fyllingen 22  12  1  9  610 - 610   25 
6 Kolstad 22  11 0  11  585 - 573   22 
7 Nærbø  22  10  1 11  628 - 643   21 
8 Brækkelaget 22  9  3  10  656 - 657   21 
9 Halden 22  10 1  11  681 - 688   21 
10 Haslum 22  9 0  13  596 - 607   18 
11 Falk Horten 22  4  1  17  520 - 657     9 
12 Bodø   22  2  0  20  542 - 662     4 

Eliteserien menn, Håndballsesongen 2019/2020 
12.03.2020

NrLag  K V U T         Mål          P
1 Elverum  21 17 3 1          714 - 583    37 
2 ØIF Arendal 21 14 3 4          657 - 593    31 
3 Drammen 21 14 2 5          635 - 572    30 
4 Kolstad 21 12 1 8          622 - 587    25 
5 Haslum 21 9 4 8          601 - 598    22 
6 Brækkelaget 21 9 3 9          615 - 614    21 
7 Nærbø  21 8 4 9          618 - 622    20 
8 Fyllingen  21 8 3 10        578 - 593    19
9 Halden 21 8 2 11        577 - 584      18 
10 Runar  21 6 1 14        557 - 596      13  
11 Follo  21 3 4 14        520 - 606    10 
12 Fold   21 3 0 18        573 - 719        6
 



Følgende spillere er registrert på toppscorerlisten  2019/2020
(Nr. viser plassen på den totale scoringslisten for avdelingen):

3 Lindell, Claes Martin    ØIF Arendal Elite 21 120 112 8 5,7
4 Paulsen, Sondre    ØIF Arendal Elite 21 115 81 34 5,5
30 Hoffstad, Olaf Richter    ØIF Arendal Elite 21 70 70 0 3,3
41 Johanson, Jesper Munk   ØIF Arendal Elite 21 64 64 0 3,0
63 Simonsen, Sander Løvlie   ØIF Arendal Elite 21 51 51 0 2,4
71 Vidovic, Josip     ØIF Arendal Elite 21 46 46 0 2,2
80 Pedersen, Eirik Heia    ØIF Arendal Elite 20 39 39 0 2,0
84 Matic, Mario     ØIF Arendal Elite 21 38 38 0 1,8
93 Lindboe, Andre    ØIF Arendal Elite 17 33 22 11 1,9
95 Lindström, Richard Harry Marc  ØIF Arendal Elite 13 32 32 0 2,5
119 Rammel, Kristian    ØIF Arendal Elite 17 24 24 0 1,4
141 Gjermundnes, Jørg William Fiala  ØIF Arendal Elite 14 10 3 7 0,7
158 Rannekleiv, Laurits Mo   ØIF Arendal Elite 7 4 4 0 0,6
160 Quini, Luigj     ØIF Arendal Elite 10 4 4 0 0,4
165 Evensen, Adrian Gjeisklid   ØIF Arendal Elite 8 3 3 0 0,4
171 Jurisic, Kristijan    ØIF Arendal Elite 12 2 2 0 0,2
187 Strat, Åsmund Vaaje    ØIF Arendal Elite 16 1 1 0 0,1
192 Kristensen, André Bergsholm   ØIF Arendal Elite 21 1 1 0 0,0
- Vildalen, Hermann Gabriel Ranneberg ØIF Arendal Elite 1 0 0 0 0,0
- Carlsen, Oscar Duus    ØIF Arendal Elite 1 0 0 0 0,0
- Swan, Benjamin    ØIF Arendal Elite 1 0 0 0 0,0
- Thysted, Herman    ØIF Arendal Elite 2 0 0 0 0,0
- Nilsen, Marius Trøan    ØIF Arendal Elite 4 0 0 0 0,0

Herrer 2. divisjon/Rekruttlaget
2.divisjon menn 03, Håndballsesongen 2018/2019

Nr Lag  K V U T  Mål  P 
1 Kristiansand 22 20 0 2  768 - 548 40 
2 Herkules 22 15 2 5  671 - 585 32 
3 Nærbø 2 22 13 0 9  683 - 649 26 
4 Randesund 22 11 2 9  631 - 606 24 
5 Kragerø 22 11 0 11  619 - 679 22 
6 Øyestad 22 11 0 11  696 - 707 22 
7 Viking HK 22 9 1 12  634 - 643 19 
8 Stavanger 22 8 1 13  554 - 618 17 
9 ØIF Arendal 22 8 1 13  609 - 657 17 
10 Urædd 22 22 7 2 13  587 - 639 16 
11 Haugaland 22 7 1 14  565 - 643 15 
12 Sandnes 2 22 7 0 15  590 - 633 14



Følgende spillere er registrert på toppscorerlisten (Nr. viser plassen på den totale scoringslisten)

          K T Mål      7-m    Snitt
6 Åndal, Kjetil     ØIF Arendal Elite 2 15 113 106 7 7,5
32 Kristensen, Niklas Moltke   ØIF Arendal Elite 2 21 73 69 4 3,5
33 Gjermundnes, Jørg William Fiala  ØIF Arendal Elite 2 12 72 70 2 6,0
34 Carlsen, Oscar Duus    ØIF Arendal Elite 2 21 72 72 0 3,4
58 Gangdal, Henrik Jensen   ØIF Arendal Elite 2 19 52 52 0 2,7
60 Nilsen, Marius Trøan    ØIF Arendal Elite 2 16 51 37 14 3,2
62 Evensen, Adrian Gjeisklid   ØIF Arendal Elite 2 22 51 46 5 2,3
80 Sørensen, Stian Selde    ØIF Arendal Elite 2 18 40 40 0 2,2
111 Birkeland, Martin Manneråk   ØIF Arendal Elite 2 22 23 23 0 1,0
112 Hoffstad, Olaf Richter    ØIF Arendal Elite 2 5 22 22 0 4,4
119 Johnsen, Sander Rasch   ØIF Arendal Elite 2 19 20 15 5 1,1
127 Simonsen, Sander Løvlie   ØIF Arendal Elite 2 3 17 14 3 5,7
137 Swan, Benjamin    ØIF Arendal Elite 2 21 16 16 0 0,8
167 Flaten, Erling     ØIF Arendal Elite 2 10 8 8 0 0,8
174 Johnsen, André    ØIF Arendal Elite 2 4 6 5 1 1,5
183 Ulven, Joakim     ØIF Arendal Elite 2 16 6 6 0 0,4
208 Henriksen, Julian Lund   ØIF Arendal Elite 2 1 2 2 0 2,0
231 Kristensen, André Bergsholm   ØIF Arendal Elite 2 3 1 1 0 0,3
242 Trondal, Oliver    ØIF Arendal Elite 2 22 1 1 0 0,0
- Oveland, Teis     ØIF Arendal Elite 2 20 0 0 0 0,0



2.divisjon menn 03, Håndballsesongen 2019/2020
12.03.2020

Nr Lag  K V U T Mål  P
1 Stavanger 17 17 0 0 611 - 408 34 
2 Viking HK 19 13 0 6 587 - 525 26 
3 Herkules 17 12 2 3 481 - 446 26 
4 Nærbø 2 18 10 1 7 552 - 496 21 
5 Urædd  19 10 0 9 552 - 528 20 
6 Randesund 19 9 1 9 527 - 522 19 
7 AK 28  19 6 2 11 485 - 553 14 
8 Sandnes 2 17 6 2 9 459 - 474 14 
9 ØIF Arendal 2 17 5 2 10 472 - 550 12 
10 Øyestad 18 4 3 11 545 - 604 11 
11 Kragerø 16 4 1 11 424 - 498 9 
12 Haugaland 18 4 0 14 408 - 499 8

Spillere registrert på toppscorerlisten (Nr viser plassen på scoringslisten for avdelingen):

          K T Mål      7-m    Snitt 
9 Nilsen, Marius Trøan    ØIF Arendal Elite 2 15 93 70 23 6,2
36 Evensen, Adrian Gjeisklid   ØIF Arendal Elite 2 11 53 44 9 4,8
40 Thysted, Herman    ØIF Arendal Elite 2 11 52 50 2 4,7
43 Johansen, Jonas Skaanes   ØIF Arendal Elite 2 13 48 42 6 3,7
66 Swan, Benjamin    ØIF Arendal Elite 2 17 35 35 0 2,1
75 Rannekleiv, Laurits Mo   ØIF Arendal Elite 2 4 31 31 0 7,8
85 Lorentzen, Jakob Falk    ØIF Arendal Elite 2 15 27 27 0 1,8
93 Gjermundnes, Jørg William Fiala  ØIF Arendal Elite 2 3 24 24 0 8,0
126 Gangdal, Henrik Jensen   ØIF Arendal Elite 2 7 14 14 0 2,0
128 Thorsland, Dennis Islami   ØIF Arendal Elite 2 11 14 14 0 1,3
130 Quini, Luigj     ØIF Arendal Elite 2 4 13 13 0 3,2
137 Johnsen, André    ØIF Arendal Elite 2 12 12 12 0 1,0
147 Carlsen, Oscar Duus    ØIF Arendal Elite 2 3 9 9 0 3,0
149 Dahl, Fredrik     ØIF Arendal Elite 2 10 9 9 0 0,9
150 Henriksen, Julian Lund   ØIF Arendal Elite 2 10 9 9 0 0,9
165 Asser, Sverre Rodvelt    ØIF Arendal Elite 2 1 6 6 0 6,0
169 Ulven, Joakim     ØIF Arendal Elite 2 4 6 6 0 1,5
174 Aaland, Sander    ØIF Arendal Elite 2 4 5 5 0 1,2
179 Pedersen, Kristoffer Haugen   ØIF Arendal Elite 2 1 4 4 0 4,0
186 Flaten, Erling     ØIF Arendal Elite 2 11 4 4 0 0,4



NM Junior (Gutter 20)

NM startet med puljespill hvor de to beste i hver pulje gikk videre til sluttspill.

Har endte ØIF Arendal på 2. plass og var dermed kvalifisert for sluttspillet.

ØIF Arendal trakk Follo i kvartfinalen og måtte ta turen til Skihallen. Resultatet ble 31-20 og dermed var NM 
over for denne gang.

Aldersbestemte lag (Gutter 16, 18 og 20):

Det er et nært samarbeide med bredde i forbindelse med oppfølging av yngre spillere og talentutvikling, både 
i egen breddeklubb og i distriktet for øvrig. 

Samarbeide med Bredde har blitt videreført. Det innebærer at G16, G18 og G20 har blitt administrert av 
Bredde.

Når det gjelder disse tre lagene vises det derfor til Bredde sin årsrapport.

Følgende spillere har vært representert på forskjellige landslag:

LM-04 (Guttelandslaget): Fredrik Urquizo Venemyr, Sebastian Løvlie Simonsen

LM-02 (U-gutta):  Hermann Thysted, Andre Johnsen, Jacob Falk Lorentzen 

LM-00 (U-landslaget): Andre Bergsholm Kristensen, William Fiala Gjermundnes, 

LM-98 (Juniorlandslaget): Sander L. Simonsen, Olaf Richter Hoffstad

Rekruttlandslaget: Hermann Vildalen, Sander Løvlie Simonsen, Andre Bergsholm Kristensen

A-landslaget (Håndballgutta): Hermann Vildalen



ADMINISTRASJON

Inneværende år har administrasjonen bestått av 
Bjørn-Gunnar Brun Hansen (daglig leder) og Ole Aasen 
(økonomi og andre administrative oppgaver) i full 
stilling), Per Carsten Michelsen (arrangement) i 50 % 
stilling. 

Jørn Holmestrand, Pål-Erik Aune Gundersen og Vidar 
Lorentsen er ansatt i mindre stillinger innen salg, mar-
ked og media.

KAFETERIA / KIOSK
Klubben tok over driften av Cafe Sør Amfi 1. september 
2015. Kafeen har så langt gitt et lite tilskudd til klubb-
kassen. I tillegg til kiosk i forbindelse med klubbens 
hjemmekamper er kafeteriaen åpen hver dag. Klubben 
tilbyr også levering til eksterne møter og selskaper. 

I tillegg tok klubben over ansvaret for kiosken på 
skøytebanen høsten 2018. Dette et prøveengasjement ut 
sesongen. Klubben gjorde tydeligvis en god jobb, og ble 
også engasjert for sesongen 19/20.

I tillegg tok klubben over ansvaret for kiosken på skøy-
tebanen høsten 2018. Dette er foreløpig et prøveengasje-
ment ut sesongen.

ANNET
Markedsforum Aust-Agder delte i februar ut prisen til 
Årets Markedsfører 2018. Prisen gikk til ØIF Arendal.
v
I forbindelse med klubbseminaret som ble arrangert 
på Lillestrøm etter sesongslutt var det utdeling av flere 
priser. Det var hele 14 priser, både til damelagene og 
herrelagene. ØIF Arendal stakk av med følgende priser:

Årets venstre kantspiller:                    Andre Lindboe
Årets nykommer:        Andre Bergsholm Kristensen
Årets publikumsfavoritt:     Laurits Mo Rannekleiv
Årets mål:                        Josip Vidovic 
Årets redning:                    Kristijan Jurisic
Årets arrangør:                        ØIF Arendal

 
 
 
 
 
 
 
Astri Smedsrud ble på årsmøte i Norsk Topphåndball 
i mai 2018 gjenvalgt som styremedlem for de neste to 

årene.
 
Marianne Rasch Johnsen ble på årsmøte i NHF 
Region Sør Vest valg som nestleder.
Erik Smedsrud representerer klubben som 
styremedlem i Atletica.

ØKONOMI 
Det har lenge vært et krav fra Norges Håndball-
forbund om positiv egenkapital 31. 12. 2018. 
Etter flere år med negativ egenkapital ble dette 
snudd til positiv egenkapital i 2017. Dette ble 
fulgt opp i 2018, og eliteserielisens for sesongen 
19/20 var dermed sikret. 

Det er med glede og stor takk til administra-
sjonen at vi nå kan fremvise et resultat med 
egenkapital på 289 637kr
Stort sett alle samarbeidsavtaler er reforhandlet 
og har nå en varighet på tre år, hvilket betyr at 
ny mark kan brøytes de neste to årene.

Ellers vises til egen beretning under regnskap. 

UTSIKTENE FREMOVER 
Det jobbes godt og styret mener at klubben har 
store sportslige muligheter og at spill i Europa er 
et av målene framover. 

En spillerstall som har hatt god utvikling, samt 
gode trenere kan videreutvikle ØIF Arendal til 
en maktfaktor i norsk herrehåndball. 

En viktig arena innen rekrutteringsarbeidet er 
ØIF-akademiet. Dette vil bli utviklet videre i 
tiden som kommer.

Kafeen/kiosken har hatt en positiv utvikling, 
men her bør det være mer å hente. Spesielt i 
forbindelse med catering og møter har vi ledig 
kapasitet.
 
Når det gjelder marked/media har vi kommet 
godt i gang, men også her er det mer å hente. 
Dette vil bli et satsningsområde i tiden som 
kommer. 

Sparebanken Sør Amfi har gitt oss et løft i 
forhold til fasiliteter og arrangementer, og ikke 



minst før starten på kommende sesong har mye vært gjort for å bedre våre arrangementer, og mere vil skje i 
tiden som kommer. 

Det er ressurskrevende med høy standard på arrangementene, og stort behov for frivillighet og administra-
sjon rundt dette, men vi har en gjeng frivillige som står på for klubben og det er viktig at vi følger med og 
ikke sliter ut de frivillige. Uten de frivillige hadde dette ikke vært gjennomførbart.

Det anses viktig at vi er med å forvalte Sparebanken Sør Amfi og mulighetene her, på en god måte og som 
den ressursen anlegget er ment å være for idretten i regionen. 

Vi har løpende dialog med Arendal Kommune for å sikre at Arendal Idrettspark og Sparebanken Sør Amfi er 
best mulig tilrettelagt for våre og andre idretters behov.
 
Styret har stor tro på at Sparebanken Sør Amfi med god infrastruktur, flotte fasiliteter vil være med å gi oss et 
videre løft, samtidig som vi ønsker å ta arrangementene enda et steg videre for derved å øke interessen rundt 
disse. Det jobbes bl.a. med å bedre det tekniske utstyret i hallen for å løfte arrangementene og gi en enda 
bedre opplevelse ved våre arrangementer.

Styret legger til grunn at det gjennom inntektsbringende aktivitet, egne arrangementer og sponsorarbeid 
sammen med god kostnadskontroll skal være mulig å drive klubben videre med økonomisk balanse. 

Det fremlegges derfor et nøkternt budsjett for 2020, men med ambisjoner om å bygge opp en egenkapital på 
10 % av omsetningen i løpet av en periode på fire år. Viser til strategiplanen som årsmøte skal godkjenne.

To prosjekter som har tatt mye av tiden denne høsten er finansiering av LED-reklame og mulighet for 
utvidelse av tribunekapasiteten i hallen.

Begge disse prosjektene er noe som må på plass skal ambisjonene om spill i Champions League kunne 
innfris. 



Sak 5 - Langtidsplan ØIF Arendal 2020-2024  

(Egen rapport)
 
 

Sak 6 - Regnskap

















Til årsmøtet i ØIF Arendal 

Kontrollkomiteens beretning for 2019 

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid: 

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med ØIF Arendals økonomi. 
  

Kontrollkomiteen skal påse at ØIF Arendals midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, 
bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar 
med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøtet. Kontrollkomiteen skal videre 
forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og 
forsvarlig.  

Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter 
gir et korrekt uttrykk for ØIF Arendals drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved 
gjennomgang av regnskapene vurdere ØIF Arendals finansielle stilling, forvaltning og drift.  

Kontrollkomiteens har i perioden siden forrige årsmøte hatt innsyn i økonomi, regnskap og styrets 
protokoller og har deltatt på styremøter. 

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet. 

Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det 
nødvendig å gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra ØIF 
Arendals administrasjon og fra ØIF Arendals engasjerte revisor. Styrets årsberetning for 2019 og 
det styrebehandlede årsregnskapet for 2019 er gjennomgått.  Vi har fått oss forelagt 
revisjonsberetningen for 2019. 

Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår 
av denne beretning.  

Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskapet. 

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og ØIF Arendals årsregnskap for 2019 godkjennes 
av årsmøtet. 

Kontrollkomiteen vurderer ØIF Arendals finansielle stilling, forvaltning og drift som bedre enn 
noensinne. Gode arbeids- og kontrollrutiner er på plass både når det gjelder økonomi, forvalting 
og drift. 

 
 
Arendal 24.03.2020 
 

 



Sak 7 - innkomne forslag
Forslag 7.1.

Forslagstiller: Styret

Bakgrunn: 
Basert på klubbens egenkapital og kontantstrømsituasjon, vil det i perioder være negativ likviditet i klubben. 
For å løse perioder med negativ likviditet har styret følgende forslag til årsmøte:

Forslag:
Styret gis fullmakt til å ta opp nødvendig likviditetslån for å holde en positiv likviditet gjennom året.

Forslag 7.2.

Forslagstiller: Styret

Det er normalt i idrettslag at styret gis ansvarsfraskrivelse for regnskapsforhold ved årsmøter og det forenkler 
også rekruttering av fremtidige styremedlemmer.

Forslag:
Styret gis ansvarsfraskrivelse for regnskapsforhold.

Forslag 7.3. 
 
Bakgrunn: 
Bredde ønsker at spillere som ikke er direkte tilknyttet elite skal havne inn under bredde. 
 
Forslagstiller: Styret 
Henter forslag fra bredde sin årsrapport.

De siste årene har G18-spillere, 2. divisjonsspillere og enkelte G16-spillere vært registrert i elite, men
administrativt vært tilknyttet bredde. Dette har blitt formalisert gjennom en partner- og prestasjonsavtale
mellom klubbene. Bredde ønsker at alle spillere som ikke er en del av elitetroppen skal tilhøre klubben, og 
elite er også enig denne vurderingen.

Forslag 7.4.

Forslagstiller: Styret 
Bakgrunn: ØIF Arendal må ha LED-skjermer for å spille Europacup. Dette er et påbud fra sesongen 2020/21 
og spill i EHF Europa League. 

For å finansiere disse har klubben henvendt seg til Arendal Eiendom KF for å kunne installere både mobil-
skjermer på gulv, samt stasjonære skjermer i høyde 2. De siste skjermene kan klubben selge innhold til ved 
andre arrangementer i Sparebanken Sør Amfi. Alternativt leie ut til andre arrangører. 

Norges Håndballforbund har også varslet at LED-skjermer er en mangel i dagens versjon av Sparebanken Sør 
som landslagsarena. Og dersom arenaen blir omgjort i hht. klubbens forslag til Arendal Kommune og Agder 



Budsjetter LED-skjermer

Investeringsbudsjett:
LED-skjermer, hard- og software inkl. Innstallasjon    kr. 2 750 000,-

Finansieringsbudsjett:
Leasing        kr. 2 750 000,-
Forskuddsleie        kr.    550 000,-
Netto leasingfinansiering      kr.      2 200 000,-

Finansiering av forskuddsleie:
Forhåndssalg av reklameplass      kr.   500 000,-
Bruk av fri kapital       kr.     50 000,-

Driftsbudsjett:
Drift av skjermer (leasing 6 år, ca. kr. 36 000,- pr. måned)  kr.           430 000,-    
Serviceavtale        kr.      50 000,-

Sum driftskostnader (1)       kr.    480 000,-

Utleie av skjerm       kr.           100 000,- 
Salg av annonser på LED-skjermer     kr.          350 000,- 
Økte samarbeidsavtaler      kr.     150 000,-

Sum driftsinntekter (2)      kr.    600 000,-

Netto årlig overskudd av LED-skjermer (2-1)    kr.    120 000,-

Styrets forslag:
ØIF Arendal investerer i LED-skjermer. Styret gis fullmakt til å oppta nødvendig leasingfinansiering innenfor 
rammene av 2 750 000,-. Styret iverksetter tiltaket når styret mener det er riktig for klubben og 
forhåndssalget av LED-reklame er på plass.

Forslag 7.5.
 
Bakgrunn:
ØIF Arendal har endel dugnads- og ressurspersoner som jobber selvstendig med samfunnsprosjekter, slik 
som Hverdagshelter hjelper idrettshelter, samarbeid med Bufetat/Fosterhjem (se årsrapport). 

Styrets forslag:
Det opprettes en egen avdeling for samfunnskontakt underlagt administrasjon. 

 
 



«Årsrapport»	avdeling	for	samfunnskontrakt	ØIF	Arendal.	
	
Det	har	vært	holdt	4	styremøter	i	2019.	Samt	flere	ordinære	møter.	Det	meste	av	tiden	
er	brukt	til	å	få	prosjektet	opp	å	stå.	Alle	styremedlemmer	jobber	frivillig.	
	
Avdelingens	hovedmål:	 «felles	opplevelser	for	flere»	
	
Aktiviteter/tiltak	og	det	som	har	vært	i	fokus	i	2019.	
	

• Det	er	opprettet	egen	lukket	gruppe	på	Facebook	for	alle	hverdagshelter,	vi	ser	
og	hører	at	deltagerne	tar	initiativ	til	å	møtes	utenom	og	samkjøring	til	kampene.	

• Vi	har	lagd	egen	side	på	Facebook	hvor	vi	prøver	å	synliggjøre	arrangementer	og	
hverdagsheltene	

• Alle	100	kortene	er	levert	ut,	vi	vet	at	
mange	av	dem	er	i	bruk	og	at	det	oppleves	
som	svært	positivt	å	være	en	
«hverdagshelt»	og	kunne	delta	på	
hjemmekampene	og	ha	med	seg	en	venn.	

• Vi	har	oppfordret	hverdagsheltene	til	å	
melde	seg	på	nyhetsbrev	og	sidene	på	
Facebook	til	ØIF	/	Arendal	fotball/Jerv	
Fotball	

• Vi	har	foretatt	en	spørreundersøkelse	og	
«vasking»	av	listene	over	deltagerne	i	overgangen	til	ny	sesong.	

• Vi	har	besøkt	ulike/bedrifter	organisasjoner	for	å	sondere	ut	hvem	som	kan	være	
samarbeidspartnere	på	prosjektet	

• Vi	har	hatt	god	samhandling	med	
kulturhuset	og	delt	ut	160	billetter	til	ulike	
hverdagshelter.	

• Det	er	arrangert	et	treff	for	alle	
hverdagshelter	på	Madam	Reiersen	hvor	
Kenny	Ekman	hold	et	innlegg	om	det	«å	stå	
i	motvind»	

• Vi	har	hatt	samarbeid	med	Arendal	Fotball	
og	delt	ut	100	sesongkort	til	ulike	
hverdagshelter.	

• Samarbeid	med	Jerv	Fotball-vært	i	møte	med	tidligere	Ordfører	Svenningsen,	
hvor	Grimstad		

• Adressetidende	lagde	reportasje,	samt	at	vi	lagde	en	video.	
• Arendalsuka	-	møte	med	skravlekoppen	og	Frelsesarmeen,	hvordan	samhandle	
med	mennesker	i	aktiv	rus.	Rusfrie	under	kamp-	godt	tiltak	som	får	deltakerne	til	
å	oppleve	seg	selv	som	medborger.	

• Det	ble	søkt	Gjensidige	stiftelsen	om	midler-	søknaden	ble	ikke	innvilget.	
• ØIF	har	sponset5	billetter	til	idrettsleiren		
• Fremtidens	kommuner	KS	direktør	Tungesvik	fremmet	prosjektet	som	innovativt	
innen	toppidrettens	samfunnsengasjement,	under	Arendalsuka.	

• NM	i	Gatefotball-	Vi	fikk	en	sponset	helside	annonse	i	gatemagasinet,	som	
gatefotballen	gir	ut.	









Forslag 7.6. 

Bakgrunn:
Olympiatoppen, spillegruppa, administrasjon har jobbet sammen for å lage et visjons- og verdigrunnlag som 
er avstemt med klubbens nye ambisjoner og posisjon. Resultatet av dette er forslag til ny visjon og nye verdier 
og kulturelle regler.

Styrets forslag er: 

Ny visjon: Gjøre DU stolt 
Hvor DU også kan suppleres av arendalitter, sørlendinger og håndball-Norge

Nye verdier:  

F - Familie
Y - Ypperste
R - Råskap
A - Ansvar



Kulturelle regler:

Ingen er større enn laget og klubben
Gi tilbake ”drakta” bedre enn når du fikk den
Lev for ”drakta”. Dø for ”drakta”.
Det er ikke nok å være god  
- det handler om å være fremdragende 
Gi alt - alltid
En gang ØIF Arendal, alltid en ØIF Arendal
Jobb hardere enn alle ex-ØIF Arendal
Det er en ære, ikke en jobb
Du må være i utvikling - for ikke å havne i avvikling







Sak 8  Fastsettelse av medlemsavgift og treningsavgift
Medlemsavgift:

Medlemsavgiften foreslås uendret på kr. 200,- pr. år. 

Familiekontingent foreslås uendret på kr. 400,- pr. år. 

Treningsavgift 
 
Ingen treningsavgift. 
 

Sak 9  Budsjett

BUDSJETT 2020

ØIF Arendal Elite

(2020)

Budsjett (2020) 

Regnskapskonto
Budsjett

Driftsresultat

   Driftsinntekter
      Salgsinntekter 12892821
      Annen driftsinntekt 5975950
   Driftsinntekter 18868771
   Driftskostnader
      Varekostnad 3403610
      Lønnskostnad 10842105
      Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 180000
      Annen driftskostnad 4067375
   Driftskostnader 18493090

Driftsresultat 375681

Finansinntekter og finanskostnader

   Finanskostnader

      Annen finanskostnad 15500

   Finanskostnader 15500

Netto finansresultat -15500

Ordinært resultat før skattekostnad 360181

Ordinært resultat 360181





Spilleinntekter 160 000,00kr            
Bingo 5 000,00kr                
Diverse inntekter, adm. 25 000,00kr              
Billettinntekter 714 500,00kr            
Sesongkort 427 500,00kr            
Lotteri, diverse arrangement 60 000,00kr              
Arrangementsinntekt, prosjekt 200 000,00kr            
Netto, kafedrift 386 672,00kr            
Marked, salgsinntekter 125 000,00kr            
LED-rekalme (netto) 500 000,00kr            
Ny salg sponsorer (945 tusen), halvert 551 250,00kr            
Budsjetterte, ikke oppnår salg 236 250,00kr            
Tap på fordring 100 000,00kr            
Kickoff-risiko (budsjettert 575000) 200 000,00kr            
Redusert mva-kompensasjon 245 000,00kr            
Tapte målscoringer/bonuser 175 000,00kr            
Håndballakademiet 395 000,00kr            

-kr                         
Sum reduserte inntekter 1 4 506 172,00kr         

Husleie administrasjon 12 500,00kr              
Kjøp av dugnadshjelp, arr 74 125,00kr              
Annonsering kamper 50 000,00kr              
Bil.systemet 30 000,00kr              
Fratrukket sparte LED-kostnader 225 000,00kr            
Arrangemetns- og kampkostander 66 500,00kr              
Transport elite/rekrutt 175 000,00kr            
Dommerkostnader 78 600,00kr              
Sparte lønnskostnader 2 381 000,00kr         

-kr                         
Sum reduserte kostnader 2 3 092 725,00kr         

Tilsudd fra kulutdepartementet 1 008 000,00kr         

Sum andre forhold 3 1 008 000,00kr         

Sum reduserte kostnader og tilskudd (2+3) 4 100 725,00kr         

Nettoeffekt corona (1-4) 405 447,00kr            

Forutsetninger for coronajustert budsjett:

Reduserte inntekter:

Reduserte kostnader:

Tilskudd:

Forutsetninger for coronajustert budsjett



Sak 10 - Valg
ØIF Arendal Håndball Elite 2020

Valgkomitéens innstilling til nytt styre – forslag:
Styreleder  Erik Smedsrud   1 år *  Gjenvalg
Nestleder  Kirsten Borge   2 år  Ny
Styremedlem  Karsten Anfinsen  2 år  Gjenvalg
Styremedlem  Rudi Andersen  1 år  Ikke på valg
Styremedlem  Marianne Rasch Johnsen 1 år  Ikke på valg
Styremedlem  Tina Retterholt  1 år  Ikke på valg
Styremedlem  Espen Stensøy   1 år  Ikke på valg
Varamedlem  Karete Johansen  1 år  Ikke på valg

*Valgkomitéen foreslår at leder gjenvelges for 1 år slik at ikke både leder og nestleder er på valg samtidig.

Valgkomité – forslag:
Leder   Frode Olsen   Leder og begge medl. stiller plassene til
Medlem  Bente Henriksen  disposisjon dersom årsmøte ønsker
Medlem  Arild E. Larsen  dette. Årsmøtet må da velge nye medl.
Vara   Bente Christensen  Ny

Kontrollkomité – forslag:
Medlem  Tor E. Larsen   1 år  Ikke på valg
Medlem  Anita Mathiesen  1 år  Ikke på valg
Vara   Anette Gran   2 år  Ny

Valgkomitéen foreslår at administrasjonen får fullmakt til å finne passende revisor.
Valgkomitéen foreslår at årsmøtet godkjenner at styret oppnevner komitéer og representanter til råd og  
utvalg i henhold til klubbens organisasjonskart, samt deltakelse til fora hvor klubben er representert.

Valgkomitéens innstilling er enstemmig.



LOV FOR ØYESTAD IF HÅNDBALL ELITE 

LOV FOR ØYESTAD IF HÅNDBALL ELITE
(ØIF Arendal)

I h.h.t. Lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019.

Lov for Øyestad IF Håndball Elite, stiftet 18. 5. 2009, vedtatt av årsmøte 24. 3. 2020
I allianse med Øyestad IF Allianse, stiftet 1. 4. 1929.
Godkjent av Agder idrettskrets den 28. 1. 2020.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

§ 1       Formål

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF).

(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)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

(2)  Idrettslaget er medlem av Norges Håndballforbund.

(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Agder idrettskrets og er tilsluttet Arendal idrettsråd.

(4)  Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk 
gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. 

§ 2 B   Idrettslagsallianse

(1)  Idrettslaget inngår i en idrettslagsallianse med Øyestad IF allianseidrettslag. Lagets formål 
er å drive idrett organisert i NIF.

(2)  Idrettslaget kan ikke drive mer enn én særidrett.

(3) Idrettslaget plikter å benytte samme navn og logo som allianseidrettslaget, i tillegg til    
angivelse av idrett, og er i den forbindelse bundet av allianseidrettslagets lov og vedtak. Medlemmer i 
idrettslaget blir automatisk medlem av allianseidrettslaget ved innmelding i idrettslaget og plikter å 
opprettholde medlemskap i allianseidrettslaget. 

(4)  Idrettslaget har ikke adgang til å tre ut av idrettslagsalliansen, eller vedta sammenslutning  med 
idrettslag utenfor idrettslagsalliansen.
(5)  Oppløsning av en idrettslagsallianse med påfølgende sammenslutning av allianseidrettslaget   



og idrettslag(ene) til et ordinært idrettslag, krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. 
Sammenslutning av allianseidrettslaget med ett eller flere idrettslag uten oppløsning av idrettslagsalliansen 
krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. 

§ 3       Medlemmer

(1)       For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:  
Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF. 

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal 
personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være 
skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre 
uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. 
Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. 

(3)       Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4)  Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6)  Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i 
idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. 

(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett 
år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til 
å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. 

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av 
ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet 
må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at 
vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det 
er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. 
Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort. 

(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med 
forskrift gitt av Idrettsstyret.
 
II. TILLITSVALGTE 

§ 4       Kjønnsfordeling

(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og 
representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon 



til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal 
være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av 
mer enn tre personer, skal det 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 én 
måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende 
medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.
 
(3)  Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller 
foreta ny oppnevning.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et 
valg/oppnevning. 

§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)  For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som 
representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, 
vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 

(2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, 
valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.
   
(3)  Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende 
gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller tilgang på 
informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel. 

(4)       Forslagsrett:
a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. 
b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  
c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde, 
og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde. 

(5) Møte- og talerett:
a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i idrettslaget.
b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

§ 6  Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker 

(1)  Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller 
mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår. 

(2)  En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke valgbar til styre, 
råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et idrettslag i en 
idrettslagsallianse er ikke valgbar til verv i øvrige idrettslag i samme idrettslagsallianse. Tillitsvalgt som får 
relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før 
ansettelsesforholdet er opphørt.



(3)  En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting   eller 
ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er 
arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.  

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) 
til idrettslagets styre.

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

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et 
valg/oppnevning. 

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1 G i løpet av 
kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. 
Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har 
slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem 
oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, 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 overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller 
oppnevnes representant med 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) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 
valg/oppnevning. 

§ 8       Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget 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)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 
idrettslaget.



(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte repre-
sentanten 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 overordnede til avgjørelse.

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er 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 behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir 
sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle med-
lemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets 
medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§ 10     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbin-
delse med utførelsen av vervet.

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

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.  
 
III. ØKONOMI

§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv. 

(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. 
Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder, skal også 
daglig leder undertegne.



 For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:
a)  Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele 
idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/
avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.
b)  Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse. 
c)  Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets art og 
omfang tilsier. 
d)  Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en 
trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. 
Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.
(3) Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.

§ 12     Budsjett 

(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. 
Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.
(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av 
positiv egenkapital.
(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

§ 13    Utlån og garanti
Idrettslaget 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. 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. 

§ 14     Årsmøtet

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen 
forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan 
henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. 
I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal 
behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nød-
vendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og 
godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

(4)  Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/
eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst 
tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det 
innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.



(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller 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 
stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 15     Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem. 

§ 16     Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og 
revisors beretning]. 
10. Behandle forslag og saker. 
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 
treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, tre - seks styremedlemmer (avhengig av kompetanse) og ett varamedlem.
b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varemedlem. 
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret 
fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlem. 

15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet

(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, og ingen kan stemme 
på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke 
stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det 
antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 



(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 varamedlem. 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. 

§ 18     Ekstraordinært årsmøte 

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist etter:
a) vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte, 
b)  vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller
c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på 
forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen. 

(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer 
som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er 
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 
kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet. 

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning 
av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er 
saker som ikke kan behandles.

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets 
størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

§ 20     Idrettslagets styre

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets 
høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

(2)       Styret skal blant annet:
a)  Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b)  Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet 
på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organi-
sering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
c)  Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
e)  Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har 
valgt representanter.



f)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret. 

(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger 
det.

§ 21   Kontrollutvalg

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 
a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet  
     organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b)  Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler 
benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. 
c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som 
ligger innenfor sitt arbeidsområde.
d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med 
mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved 
behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.
e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.] 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser 
nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

§ 22 Valgkomité
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på 
kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir 
kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen 
og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

§ 23 Grupper

(1)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres 
og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.

(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette 
grupper med gruppestyrer, gjelder følgende: 

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. 
Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt 
til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen. 
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for 
avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal 
behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, 
årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.  
c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet. 

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte 
idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.



(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder.
Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge 
alminnelig lovgivning for regnskap g revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig 
lovgivning.
V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 24     Lovendring

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre 
endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret. 

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å 
ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med 
mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til 
idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk 
foran. 
Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med 
NIFs regelverk.
(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs 
regelverk eller lovnorm.

§ 25     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

(1)  Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende 
årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom idrettslagets årsmøte 
vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal 
skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om 
oppløsning. 

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om 
sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om 
lovendring, jf. § 24.

(3)  Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet 
offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets 
overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal 
oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av 
saken. 




