
SAK 6.1 – Endring av Vivil IL’s lov 
 
Lovendringsforslag fra styret. 
 
Se eget dokument som er vedlagt sakspapirene til årsmøte. 
 
Styret begrunnelse: 
 
Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og NIF’s lovnorm. Lovnormen er 
ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. 
 
Styret forslag baserer seg på dette minimumskravet. Slik styret ser det har ikke Vivil IL behov for å gå ut 
over minimumskravet. I forslag til lovteksten, har styret valgt å ta med fotnotene. Dette er ikke en del 
av loven, men kun et hjelpemiddel til å forklare de enkelte paragrafene. 
 
En detaljert forklaring på hvilke endringer som er gjort av Idrettsstyret kan lese på internett ved å 
trykke her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/kommentarer--til-den-nye-
lovnormen-for-idrettslag/ 
 
Slik styret ser det, er det i det store og hele snakk om en modernisering og presisering av loven som har 
få praktiske konsekvenser for driften av Vivil IL. På et punkt innebærer det en endring: 
 
 § 19  Grupper og komiteer, punkt (3) er et nytt punkt som lyder: 
 
 Dersom lagets 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.  

c) Det årlige møtet skal: 

i. Behandle regnskap. 

ii. Behandle gruppens årsberetning.  

iii. Fastsette budsjett. 

iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. 

v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 

d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 

 
Dette innebærer at gruppestyrene får noen formelle plikter og rettigheter rundt regnskap, budsjett og 
treningsavgifter som er nedfelt i Vivil IL’s lover.  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/kommentarer--til-den-nye-lovnormen-for-idrettslag/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/kommentarer--til-den-nye-lovnormen-for-idrettslag/


 
 
 

SAK 6.2 – Fullmakt til styret 
 
Forslag fra styret. 
 
Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for 
idrettslag. 

 
Styret begrunnelse: 

 
Vivil IL’s lov er basert på minimumskravene i lovnormen.  Lovnormen er ufravikelig og inneholder et 
minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. Det er derfor praktisk at eventuelle endringer av 
loven, basert på vedtatte endringer i lovnormen, gjøres av styret. Dette er i henhold til lovnormen, § 
15, fotnote 10. 
 

 
 

  

Forslag til vedtak: 
 
Styrets forslag til Lov for Vivil IL, som framlagt i vedlagt eget dokument vedtas. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppdatere Vivil IL’s lov i samsvar med fremtidige endringer i NIFs 
lovnorm for idrettslag. 



SAK 6.3 – Prinsipper for utøvernes betaling av treningsavgift og egenandeler for 
deltagelse i lagets aktiviteter. 
 
Forslag fra styret. 
 
Følgende prinsipper gjelder for betaling av egenandeler: 
 

 Enhver aktiv utøver som deltar i en gruppe skal betale en treningsavgift. Minste treningsavgift 
som skal gjelde for alle grupper, vedtas av årsmøtet. 

 Gruppestyrene, i nært samarbeid med hovedstyret, fastsetter gruppens treningsavgift. 

 Treningsavgiftens størrelse skal gjenspeile gruppens kostander for å opprettholde et 
kvalitetsmessig godt ukentlig treningstilbud. 

 Vivil IL skal dekke hoveddelen av kostnadene til treningslokaler og instruktører for hver gruppe. 

 Alle utgifter i forbindelse med deltagelse i konkurranser og seriespill dekkes av den enkelte 
aktive utøver. 

 Gruppestyret kan søke hovedstyret om tilskudd til å få dekket utgifter ved deltagelse i 
konkurranser, turneringer e.l. 

 Hovedstyret skal etterstrebe å behandle de enkelte grupper mest mulig likt men skal ta hensyn 
til at de enkelte idrettene er underlagt forskjellige rammebetingelser. 

 Medlemmene betaler en egenandel ved deltagelse på sosiale arrangement som skal dekke de 
direkte kostnadene ved arrangementet. 

 
Styret begrunnelse: 

 
Som det kom fram av framlagt regnskap, er Vivil IL’s sin økonomi meget anstrengt. Sponsormarkedet 
er vanskelig og det er usikkerhet knyttet til omlegging av tilskuddet fra Bærum kommune. I tillegg ser vi 
at mange av de andre tilskuddsordningene endrer seg til å være prosjektrelatert og disse krever mye 
innsats og kompetanse i arbeidet med søknadene. 
 
Styrets hovedprioritet er å ha kontroll på Vivil IL’s økonomi og å oppretthold er brett ukentlig 
treningstilbud til alle aktive utøvere. Vi har et gammelt årsmøtevedtak på at Vivil IL skal dekke 
reisekostnader og deltageravgiften når deltagere deltar i konkurranser. Vår økonomi tillater ikke dette, 
slik at den enkelte utøver heretter må dekke disse kostandene selv. 
 
Prinsippene gjenspeiler også Vivil IL’s lov § 19, punkt (3) hvor gruppestyret har et ansvar for gruppens 
budsjett, regnskap og treningsavgift. 
 
Styret ønsker selvfølgelig at utøvere deltar i konkurranser. Dette er viktig for å vise oss fram som et 
aktivt idrettslag. Enkelt konkurranser medfører høye kostnader og det åpnes derfor for at det kan gis 
tilskudd for deltagelse i konkurranser. Det er gruppestyret som prioriterer hvilke konkurranser som er 
viktig, og som søker hovedstyret om tilskudd. Hovedstyret, som har et overordnet økonomiansvar, 
avgjør om dette er økonomisk mulig. 
 



Med disse prinsippene i bunn, vil hovedstyret ha de nødvendige verktøy for å kunne styre økonomien i 
laget på en god måte. Dette kan da vises på følgende måte: 
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Forslag til vedtak: 
 
Styrets forslag til prinsipper for utøvernes betaling av treningsavgift og egenandeler for 
deltagelse i lagets aktiviteter vedtas. 



SAK 6.4 – Innføring av en ny medlemskapskategori. 
 
Forslag fra styret. 
 
Det innføres en ny medlemskategori kalt støtteapparat. Et medlem kategoriseres som støtteapparat når 
vedkommende er med på å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Medlemmet skal ha 
tilhørighet i en konkret gruppe/gren.   
 

Styret begrunnelse: 
 
Det er viktig for Vivil IL å ha flest mulig medlemmer, og at disse igjen er definert som aktive 
medlemmer ihht NIF’s regelverk. Det gir oss tyngde både formelt og uformelt. 
 
I flg. NIF så er definisjonen på et aktivt medlem følgende: 
 
Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer 
idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en 
konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller 
konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter 
blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, 
konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative 
oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også. 
 
Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres 
som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til.  
 
Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller 
idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem. 
 
Denne medlemskategorien skiller seg fra Støttemedlem ved at et medlem av støtteapparatet aktivt 
bidra til aktivitet 

 
 

 
 
  

Forslag til vedtak: 
 
Det innføres en ny medlemskategori kalt støtteapparat. Et medlem kategoriseres som støtteapparat 
når vedkommende er med på å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. 
Medlemmet skal ha tilhørighet i en konkret gruppe/gren.   
 



SAK 6.5 – Søknad om medlemskap i Norges danseforbund. 
 
Forslag fra styret. 
 
Årsmøtet gir styret fullmakt til å søke medlemskap i Norges danseforbund. 
 

Styret begrunnelse: 
 
Vivil IL har i dag to dansegrupper. Styret ser det derfor naturlig å søke medlemskap i Norge 
danseforbund. 
 

 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Årsmøtet gir styret fullmakt til å søke medlemskap i Norges danseforbund. 
 


