ÅLESUND FRIIDRETTSKLUBB
Stiftet 22. februar 1903

VEDTEKTER
Vedtatt første gang:
Sist endret:

22. februar 1903 (med senere endringer)
19.05.2020 (sak 6 i årsmøtet)

§ 1 FORMÅL
Lagets formål er ved samarbeide og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former
organisert gjennom Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 ORGANISASJON
Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Laget er medlem av
Norges Idrettsforbund gjennom Møre og Romsdal Idrettskrets. Laget er medlem av Møre og Romsdal
Friidrettskrets. Laget hører hjemme i Ålesund kommune, og er medlem av Ålesund Idrettsråd. Laget
skal følge NIFs og tilsluttende organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for
idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 3 MEDLEMMER
Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan
bli tatt opp som medlem. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds,
samt lagets lover og bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd
og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første
kontingent er betalt.
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
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.
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.
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.
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Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes
innen én måned.
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.
Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med
forskrift gitt av Idrettsstyret.

§ 4 STEMMERETT, VALGBARHET, FORSLAGSRETT MV.
For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned,
og ikke skylde laget kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget,
og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges
representant som er arbeidstaker i laget. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og
blant de ansatte, eller som er utøver med kontrakt og medlemskap i laget.
Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret,
valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.
Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme
konkurranse. 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) Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets
representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.
d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet
innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.
e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.
Talerett: Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.
Tillegges: For valgbarhet og representasjon for arbeidstaker, oppdragstaker og for andre personer
med tilknytning til idrettslaget gjelder NIF lov.

§ 5 MEDLEMSKONTIGENT OG AVGIFTER
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for
mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i
laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet
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fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved
strykning fra lagets side.

§ 6 REFUSJON AV UTGIFTER OG GODTGJØRELSE
§ 6.1

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt
arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta
en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske
utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§ 6.2

Når et medlem i klubben er kvalifisert til deltakelse på ungdomsmesterskap(UM) eller
norgesmesterskap(NM), så skal klubben på forespørsel dekke kostnad til overnatting for
denne. Det samme gjelder for trenere og den som blir utnevnt som reiseleder med ansvar
for en gruppe deltakere i samme arrangement.

Bestemmelsene i punkt 6.1 og 6.2 forutsetter at styret finner det økonomisk forsvarlig ut i fra
klubben sin økonomiske situasjon.

§7

INHABILITET

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

§ 8 STRAFFESAKER
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11.

§ 9 ÅRSMØTE, STYRE OG UTVALG MV.
Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes innen utgangen av mars måned. Årsmøtet
innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene via idrettslagets internettside
eller ved kunngjøring i presse. Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret senest
2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før
årsmøtet. Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer
og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall
representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er
vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer
enn en stemme og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles
forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan
behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse
med vedtak om godkjenning av saksliste.
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§ 10 LEDELSE AV ÅRSMØTET
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

§ 11 STEMMEGIVING ÅRSMØTET
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av
de avgitte stemmene. Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det
fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen 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 ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat
ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to
kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer
enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. 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 bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter
denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 12 ÅRSMØTETS OPPGAVER
Årsmøtet skal:
1. Behandle lagets årsmelding.
2. Behandle lagets regnskap i revidert stand.
3. Behandle innkomne forslag.
4. Fastsette kontingent.
5. Vedta lagets budsjett.
6. Bestemme lagets organisasjon (jfr. § 15).
7. Velge:
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På valg
partallsår
a) Leder
b) Nestleder
c) Sekretær
d) Kasserer
e) Styremedlem
f) Styremedlem

På valg
oddetallsår

X
X
X
X
X
X

Disse skal utgjøre styret. Som arbeidsutvalg skal fungere leder, nestleder og sekretær.
Videre skal det hvert år velges:
-

1 revisor
Valgkomité med en leder av komiteen samt 1 medlem.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to
representanter fra hvert kjønn. For lov om kjønnsfordeling gjelder NIFs lov § 2-4.

§ 13 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller
når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene 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.

§ 14 IDRETTSLAGETS STYRE
Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til
en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen
5. Representere laget utad.
6. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene
forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak
fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme
dobbelt.
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§ 15 GRUPPER OG KOMITEER
Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner
eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan
disse skal organiseres og ledes. For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget,
og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

§ 16 UTMERKELSER
Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse.
Æresmedlemskap kan tildeles den som over år har lagt ned et betydelig arbeide for klubben, eller
som har markert klubben på et høyt sportslig nivå.
Styret har innstillings – og vedtaksmyndighet.
Utmerkelsen deles ut enten på årsmøte eller ved en annen passende anledning.
Æresmedlemmer skal ikke betale medlemskontingent.
Styret kan beslutte å frata medlemmer æresmedlemskap ved brudd på klubbens og idrettens lover
og regler.

§ 17 LOVENDRING
Endringer 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 stemmer.
Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget
selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de
bestemmelser som NIFs lov omfatter.

§ 18 OPPLØSNING. SAMMENSLUTNING. ANNET OPPHØR
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 § 16. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets
eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret. Ved oppløsning sendes lagets arkiv til
idrettskretsen.
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