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Lover for Skogn Idrettslag.
Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906.
Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november
2003 og 18. november 2010.

§1.
Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget er selveiende og
frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
§2.
Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Nord-Trøndelag Idrettskrets. Laget er tilsluttet de
særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Laget har sete i Levanger kommune, og er medlem av
idrettsrådet i kommunen.
§3.
Enhver som innordner seg lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp som medlem.
Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet
Norges Idrettsforbund.
Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen. En søker kan ikke tas opp som
medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF gjort opp.
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. For å ha stemmerett
på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst en måned, og ikke skylde laget
kontingent.
For alle straffesaker gjelder NIS`s lov kapittel 11 (NIF`s straffebestemmelser)
§4.
Kontingent.
Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmer under 17 år
betaler en lavere kontingent. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine
rettigheter, og kan av styret strykes av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig
kontingent er betalt. Styret har høve til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet,
militærtjeneste eller av andre grunner.
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§5.

Årsmøte.
Lagets høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes hvert år i oktober / november måned.
Halvårsmøtet holdes hvert år i april / mai måned, for valg av tillitsvalgte i de grupper som av idrettslige
grunner ønsker sine årsmeldinger / valg til denne tid av året. Vedtak om dette fattes av årsmøtet
Årsmøtet innkalles av styret med minst 4 ukers varsel, direkte til medlemmene eller kunngjøres i
pressen.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig sakliste skal være tilgjengelig for medlemmer senest en uke før årsmøtet.
Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og / eller media til
å være tilstede.
Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en
stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige,
være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i loven. De vedtak som gjøres
må være i samsvar med overordnet idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.
Årsmøtet skal:
1. Behandle gruppenes årsmeldinger
2. Behandle gruppenes regnskap i revidert stand.
3. Behandle innkomne forslag og saker.
4. Fastsette kontingent.
5. Vedta budsjett
6. Bestemme lagets organisasjon (jfr.§ 9 )
7. Velge følgende tillitsvalgte:
a) Leder for 1 år av gangen, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem for 2 år av gangen.
b) To revisorer med to vararepresentanter.
c) Godkjenne de valgte gruppestyrene.
d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.
e) Valgkomité på 3 medlemmer for neste årsmøte. 1 medlem for tre år til valgkomiteen, samt 1
varamedlem. Leder i valgkomiteen blir den som har 1 år igjen av sin funksjonstid. Alle
medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i
laget, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.
Alle valg foregår skriftlig, hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan
føres opp på stemmesedlene. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene
inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall
kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt. Leder, nestleder,
utvalgsledere og gruppestyreledere velges enkeltvis. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat
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ikke oppnår flertall (dvs. med enn halvparten av de avgitte stemmene), foretas bundet omvalg
mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres
valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved en avstemning, må alle, for å ansees valgt, ha mer
enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i
første omgang, ansees de valgt som har fått med enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet
omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemming ansees de valgt som har fått flest
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklista senest en uke
før årsmøtet. Av andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever de. Slik
beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste.
§6.
Ekstraordinære årsmøter.
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når
minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.
§7.
Medlemsmøter.
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig, eller når et flertall av lagets medlemmer
forlanger det.
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§8.

Styret.
Laget ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegere til andre organer / personer
innen laget.
Styret består av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem (arbeidsutvalget), samt leder
i hver av de grupper laget har opprettet.
Har en gruppeleder forfall, kan gruppen være representert ved dennes personlige vararepresentant,
jfr.§9. Lederen har den daglige ledelsen av laget, mens nestleder fungerer som leder under dennes
fravær.

Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Forestå lagets daglige ledelse og representere dette utad, herunder ivareta lagets interesser
overfor det offentlige gjennom idrettsrådet.
3. Vurdere de økonomiske behov innen laget og fordele midlene til de enkelte grupper etter
opptrukne planer og godkjenne budsjetter.
4. Oppnevne etter behov komiteer /utvalg / personer for spesielle oppgaver, og utarbeide instruks
for disse organer.
5. Være representert ved planlegging og avslutning av større arrangementer.
6. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til
enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
7. Lederen i laget skal påse at valg, adresseforandringer og lignende som har inntresse for krets og
forbund blir meldt, samt sende inn oppgave over lagets medlemmer pr.1.januar til overordnede
instanser.
8. Det skal føres protokoll over alle styremøter, arbeidsutvalgsmøter, medlemsmøter og årsmøter.
§9.
Gruppestyrer.
1. Har lagets årsmøte gjort vedtak om å opprette grupper, ledes hver gruppe av et styre på minst 3,
etter årsmøtets vedtak, deriblant leder, sekretær og materialforvalter / kasserer. Gruppestyret
velges på årsmøtet i den enkelte gruppe, etter forslag fra gruppene. Gruppene har selv det hele og
fulle ansvar for at de foreslåtte kandidater tar imot valg. Leder velges for 1 år, øvrige medlemmer
av gruppestyrene for 2 år, slik at halvparten er på valg hvert år
2. For avdelingers / gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger / grupper
kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.
3. Referater fra gruppenes møter skal sendes hovedstyret snarest mulig etter møtet.
Gruppestyret legger fram for årsmøtet melding om gruppens virksomhet, deltagelse og plassering i
stevner m.v.
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§10.
Lovendring.
Endring i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført
på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.
§ 11 kan ikke endres.

§11.
Oppløsning.
Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2 / 3
flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket
her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og
nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring,
jfr §10.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av
styret i idrettskretsen.
Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

Presisering tatt med fra 18. november 2010
Oppretting og nedlegging av grupper
Det er årsmøte som lagets øverste organ som kan opprette og legge ned grupper. Slike opprettinger
og nedlegginger varsles idrettskretsen med kopi av gyldige protokoller fra årsmøtet. Hovedlaget og
årsmøtet er juridisk og praktisk ansvarlig for alle grupper, derfor er hovedlaget også ansvarlig for
gruppenes gjeld og aktiva. Ved avvikling av grupper må hovedlaget svare for gruppens gjeld.
Innehar gruppen aktiva tilfaller det i sin helhet hovedlaget.

5

