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Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Fellesorgan og sentraladministrasjon for norsk idrett

Særforbund (55)
Nasjonal organisasjon for en eller flere 
særidretter i Norge 

Idrettskretsene (11)
Fellesorgan for alle idrettene i sitt fylke

Særkrets/region
Regions- eller fylkesorganisering for en 
særidrett

Idrettslag (9 454)
Lokale medlemsorganisasjoner med medlemskap i NIF og 

særforbundene

Idrettsråd (328)
Samarbeidsorgan for 
idrettslagene i kommunen

Medlemmene ( 1,9 millionar)
Individuelle medlemskap i idrettslaget og tilknytning som aktiv innenfor en eller flere idretter

Særidrettsgrupper
Underavdelinger som organiserer aktiviteten innenfor en 

særidrett

Medlemslinjen

Medlemskap 
i norsk idrett

Primært et 
lokalt organ

Det personlige 
medlemskapet i 
idrettslaget

Aktivitetslinjen

Den idrettslige 
kontakten går primært 
til særidrettsgruppene

Medlemskap 
i særforbund

Organisering av norsk idrett



Formål: 
NIF skal arbeide for 
at alle mennesker 
gis mulighet til å 
utøve idrett ut fra 
sine ønsker og 
behov, og uten å bli 
utsatt for 
forskjellsbehandling

Idrettsglede for alle!



NIFs regelverk og vedtak

– Idrettslaget er medlem i NIF og dermed bundne av idretten sitt regelverk og 
vedtak

– NIFs lov

• Gjeld for alle organisasjonsledd

– NIFs lovnorm for idrettslag (LN) – Idrettslaget si lov bygger på denne

– NIFs forskrifter (bindende regler)

• Forskrift om namn

• Forskrift om medlemsregister med utfyllande regler 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/NIF-lov/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/NIF-lov/


NIFs regelverk forts….

– Idrettens barnerettigheter  og Bestemmelser om barneidrett

– Bindende vedtak og retningslinjer

• seksuell trakassering, pålegg om politiattester

- Anbefalinger og veiledninger

• Dugnad, medisinsk beredskap mm.

• Kommentarutgave til NIFs lov, veiledere til enkelte bestemmelser

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/idrettens-barnerettigheter/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-om-barneidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/arkiv/kravet-om-politiattest-slik-gjor-du-det---steg-for-steg/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/NIF-lov/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/veiledere/


• Lovnormen inneheld eit minimum av det idrettslaget må ha i 
si lov

• Styret i idrettslaget må sørge for at for at lova er oppdatert i 
samsvar med lovnormen

• Dersom endringar utover «oppdateringar» frå NIF, må dette 
opp som årsmøtesak. Td. Endre tal personar i styret. Då skal 
protokollen sendast til idrettskretsen.

Idrettslaget si lov
https://www.idrettsforbundet.no/

tema/juss/lovnormer/

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


Årsmøtet 

• Høgaste myndigheit i idrettslaget, innan
utgangen av mars kvart år

• Fristar for innkalling (1mnd), forslag 
(2v) og sakliste (1v), NIFs lov 2-16

• Innhald og gjennomføring er regulert i 
LN § 10

• Eiga nettside om årsmøtet + 
hjelpedokument

7

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/


1. Godkjenne dei som har stemmerett

2. Velge dirigent(ar)

3. Velge protokollførar(ar)

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne forretningsorden

6. Godkjenne innkallinga

7. Godkjenne saklista

8. Behandle idrettslaget si årsmelding

9. Behandle a) regnskap, b) den økonomiske meldinga frå
styret, c) meldinga frå kontrollutvalet, d) evt melding frå
engasjert revisor

10. Behandle saker som kjem fram av godkjent sakliste

11. Fastsette a) medlemskontingent på minst 50 kr, b) evt
treningsavgift eller gi styret fullmakt 

12. Vedta idrettslagets budsjett

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

14. Foreta valg

15. Engasjere revisor (hvis aktuelt)

Årsmøtet  (forts.) 



• Stemmerett, kven som er valbare, 
forslags- og talerett – NIFs lov 2-5

• Kjønnsbalanse, NIFs lov 2-4

• Vedtaksført dersom det møter det antal
stemmeberettiga medlem som minst 
tilsvarar antal styremedlem, jf. 
Idrettslaget si lov - NIFs lov 2-17 (2)

• Det skal skrivast protokoll 

• Ingen kan møte og avgi stemme på vegne 
av andre (foreldre kan ikkje stemme på 
vegne av barn)

Årsmøtet  (forts.) 

9



• Leiar og forpliktar idrettslaget

• Høgaste myndigheit mellom årsmøta

• Forvaltninga av og tilsynet med alle 
delar av idrettslagsverksemda høyrer 
under styret

• Sørge for (utdrag frå lovnormen): 
– Forsvarleg organisering og økonomistyring

– Avgjerder vert fatta i samsvar med regelverk 
og vedtak til overordna org.ledd, lova til 
idrettslaget og årsmøtevedtaket 

– Registrering av opplysningar jf §3 (2) og NIFs 
lov 10-5, medlemsregister

– Politiattest, barneidrettsansvarleg (meir
seinare)

Idrettslagets styre 

LN § 11
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Side 11

Medlemmene

Årsmøtet

Styret:

1 leder

1 nestleder

1 medlemmer 

1 varamedlem

Styreråd – styret og repr. fra 
gruppene

Handball Friidrett

Valgkomite:

1 leder

1 medlem

1 varamedlem

Ski 

Kontrollutvalg:

1 leiar

1 medlem

Fotball Allidrett

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ansvar for sportslig aktivitet
Styrer etter mandater gitt av styret
Melde inn saker og bistå styret 

J16

G08

J14G10

Utførende

Eksempel 
Organisasjonskart fleridrettslag
Minimumskrav antal personar, 
jf. lovnorm

Rapporterer til årsmøte

Oppnevnes av styret

Rapporterer til årsmøte



Styreoppnemnte roller i idrettslaget

Styret i idrettslaget skal nemne opp:

• Barneidrettsansvarleg

• Politiattestansvarleg

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


• Sikre gode rutiner for å spre informasjon 
om idrettens barnerettigheter og 
bestemmelser om barneidrett i alle ledd i 
idrettslaget.

• Oppfordre til at idretter og grupper 
samarbeider, koordinerer, videreutvikler et 
mangfoldig og variert aktivitetstilbud for 
barna i idrettslaget.

• Arbeide for at alle barn blir inkludert i 
idretten, og at kostnaden for å drive idrett 
(som også inkluderer utstyr og reise, ikke 
bare treningsavgift) bør være lavest mulig.

Barneidrettsansvarleg 



Politiattest

Rutiner for politiattest

• Ansvarleg for politiattest

• Kven skal framvise politiattest?

• Retningslinjer mot seksuell 
trakassering og overgrep: 
www.idrettsforbundet.no/overgrep

• Arbeid etisk og trygg idrett -
varslingskanal

• «Trygg på trening» ; foredrag, etiske 
retningslinjer, beredskapsplan

http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
http://www.idrettsforbundet.no/overgrep
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/idrett-og-samfunn/trygg-pa-trening/


Side 15

• Årsmøtet vedtek i samband med handsaming av organisasjonsplan:

• Opprette og legge ned grupper

• Innmelding/utmelding av særforbund krev lovendring

• Organisering og leiing av gruppene

• Dersom vedtak om grupper med gruppestyre

• Minst 3 medlem, som blir valt på årsmøtet (eller utnemnt av styret 
etter fullmakt frå årsmøtet)

• Minst eitt årleg møte (før årsmøtet i idrettslaget): økonomi, aktivitet, 
foreslå kandidatar til gruppestyret, samt innspel til saker

• Treningsavgift (innanfor ramma av fullmakt gitt av årsmøtet)

• Kan ikkje inngå avtalar eller på annan måte forplikte idrettslaget utan
fullmakt frå hovudstyret

Gruppestyra – LN §13



Valkomiteen

• Oppnemnast av styret – veljast på 
årsmøtet

• Leiar, minst 1 medlem og minst 1 vara

• Personar med god kjennskap til og 
interesse for bygda og idrettslaget

• Skal gruppene ha eigen valkomite?



• Alle idrettslag skal velje kontrollutval med 
minst 1 leiar og 1 medlem

• Erstattar valde revisorar (kontrollkomité)

• Hjelpeside hos NIF

Kontrollutval

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


Kontrollutvalgets 

ansvar

Rapportere til årsmøtet

Særlig fokus på at idrettslaget har 
en forsvarlig forvaltning og 
økonomistyring 

At styret gjennomfører vedtak fra 
årsmøtet

Påse at idrettslaget driftes i samsvar med idrettslagets
og overordnede org.ledd sitt regelverk

Foreta regnskapsrevisjon



Side 19

• Styret skal blant anna nemne opp 
komitear/utval og utarbeide 
mandat/instruks for desse (LN § 20 (2) c))

• Behov? Anlegg – sportsleg – marknad?? 

• Rådgjevande organ som rapporterer til 
styret

• Arbeider etter mandat fra styret.

Andre 

styreoppnemnte

utval/komitear? 

19



Side 20

• Alle idrettslag må benytte Idrettens felles 
medlemssystem eller et medlemssystem med 
integrasjonsavtale med NIF

• Medlemmer og personer som sentrale roller i 
idrettslaget eller knyttet til aktivitet skal være 
verifiserte og opplysninger om personer og roller 
må løpende oppdateres i medlemssystemet

• Krav til løpende oppdatering av status betalinger 
av medlems- og treningsavgift i samme system

Krav til medlemssystem



Side 21

• IL skal bruke et godkjent elektronisk 
medlemsregister og skal fakturere 
medlemskontingent fra dette registeret. Dette i 
tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret og 
retningslinjer frå KUD

• Utelukkande personlege medlemsskap

• Medlemskap gyldig frå kontingent er betalt

• Medlem i idrettslaget – aktiv medlem i gruppa

• Styret skal rapportere organisasjonsdata – årleg
innan 30. april -> medlems- og aktivitetstal

• Årsmøtet vedtek medlemskontingenten på minst 
kr. 50,-

Medlemmar og medlemssystem



Økonomistyring

Styret skal:

Påse at idrettslagets midler brukes og 
forvaltes på en forsiktig måte i samsvar 
med vedtak på årsmøtet eller overordnet 
organisasjonsledd

Sørge for tilfredsstillende organisering av 
regnskaps- og budsjettfunksjonen

Sørge for en forsvarlig økonomistyring



Styrets 
ansvar

Solidarisk ansvarlig

Gode økonomiske rutiner og 
tilstrekkelig kompetanse

At midlene skal anvendes på en 
forsiktig måte, og i samsvar med 
vedtak

Sikre en forsvarlig
økonomistyring

Sikre en tilfredsstillende 
organisering – hvem gjør hva

Fullmaktsmatrise



Gruppestyrets

ansvar

Følge rutiner og retningslinjer 
gitt av styret

At midlene skal anvendes på en 
forsiktig måte, og i samsvar med 
vedtak

Sikre en forsvarlig
økonomistyring

Følge mandat gitt i fullmaktsmatrise

Drifte etter vedtatte budsjetter



Skatteloven

Skattebetalingsloven

Folketrygdloven

Merverdiavgiftsloven

Ligningsloven

Ferieloven

Revisorloven

Arbeidsmiljøloven

Lov om feriepenger

Regnskapsloven

Bokføringsloven

Hvilke lover må vi forholde oss til?



Alle organisasjonsledd er regnskaps- og revisjonspliktige, og 
skal utarbeide et årsregnskap

Alle organisasjonsledd skal følge alminnelig lovgivning for 
regnskap og revisjon der dette gjelder

Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og 
kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele 
organisasjonsleddets aktivitet

Regnskaps- og revisjonsplikt  



• transaksjoner skal dokumenteres

• regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som 
opplysningenes karakter og org.leddets art og omfang 
tilsier

• regnskapet med alle bilag oppbevares i min. fem år

• bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal 
disponeres av minimum to personer i fellesskap

• idrettslaget skal ha underslagsforsikring/     
kriminalitetsforsikring

Regnskaps- og revisjonsplikt  



Regnskap

Årsrekneskapet skal:

• inneholde resultatregnskap, balanse og 
noter

• omfatte hele virksomheten inkludert 
grupper og avdelinger

• balanseoppstilling viser oversikt over 
idrettslagets eiendeler, egenkapital og 
gjeld

• behandles og vedtas på årsmøte



Styret (og daglig leder) må sørge for gode interne kontroller 
gjennom:

1. Fullmaktsmatrise

2. Attestasjon og godkjenning av bilag og avstemminger

3. Følge opp regnskap mot budsjett fortløpende

4. Følge opp bankkonto

5. Påse minimal bruk av kontanter

6. Fast rutine for oppfølging med kasserer/regnskapsfører
Kasserer bør legge frem regnskap på hvert styremøte

Eksempler på gode interne kontroller



FULLMAKTSMATRISE FOR EKSEMPEL IDRETTSLAG.

Denne fullmaktsmatrisen ble vedtatt på styremøte den xx-xx-20xx

FULLMAKTSMATRISE Styret Styreleder Daglig leder
Økonomi-
ansvarlig

Gruppestyre Gruppeleder Trenere Kommentar

Signere avtaler på vegne av 
idrettslaget

Ja Inntil 100.000 Inntil 50.000 - Inntil 30.000 - -
Signaturrett er registrert i 
foretaksregisteret

Kjøpe/selge anlegg og utstyr Ja Inntil 100.000 Inntil 50.000 - Inntil 30.000 - -

Gjennomføre betalinger -
Signatur i 
fellesskap

Signatur i 
fellesskap

Signatur i 
fellesskap

- - -
Minimum to må signere hver 
betaling

Godkjenne fakturaer Ja Inntil 75.000 Inntil 35.000 Inntil 35.000 Inntil 30.000 Inntil 20.000 Inntil 5.000
Alle fakturaer må signeres av 
minimum to personer

Opprette, endre eller slette 
bankkonto

- - - Ja - - - -

Gi tilgang til betalingsfullmakt i 
bank

Ja - - Ja - - - -

Godkjenne regnskap Ja - - -
Gruppe-
regnskap

- - -

Godkjenne budsjett
Innstiller 
forslag til 
årsmøte

- - -
Fastsette 
gruppe-
budsjett

- - -



Særregler for frivillige organisasjoner

Merverdiavgift

• Beløpsgrense 140.000 kr

• Kompensasjonsordninger

Arbeidsgiveravgift

• Beløpsgrense på 80.000/800.000 kr

Arbeidsgiveransvaret

• Det kan utbetales lønn inntil kr 10.000 
oppgavefritt/skattefritt til enkeltpersoner



Forsikringer

Styret har ansvar for å påse at klubben har forsikret det den bør.

• Aktivitet

• Lisens

• Underslag

• Styreansvarsforsikring

• Arrangement

• Ulykke

• Yrkesskade (hvis ansatte)

• Løsøre

• Brann

• Annet…?

Klubbforsikring



Side 33

Spillemidler til utstyr Tilskudd til utstyr i 

idrettslag inkl. allidrett (søknadsbasert for 
innkjøp gjort året før)

Idrettens tilskuddsordninger

Momskompensasjon Søknadsbasert

Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Grunnstøtte til medlemsbaserte lag og foreninger
Fordeles av idrettsrådene

Allidrett for barn

Allidrett for ungdom Søknadsbasert

https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/
http://www.idrettsfondsf.no/


Ansvarsoppgaver - har dere…
J  N  ?

Gjennomført årsmøte ihht. idrettens regelverk (Bedre Klubb)?

Fulgt opp vedtakene fra årsmøte?

Meldt inn nytt styre til Brønnøysund?

Alle påkrevde tillitsverv og disse er medlem av klubben (Bedre Klubb)?

Oppdaterte lover ihht. Lovnorm (Bedre Klubb)?

Tilstrekkelig kjennskap til idrettens lover og regler?

Utarbeidet fullmaktsoversikter og styregodkjent disse?

Tilfredsstillende budsjett?

Tilfredsstillende regnskapsrutiner (Bedre Klubb)?

Kontroll med penger på konto (ikke penger på private konti)? 

To personer til å disponere konto

Underslagforsikring?

Politiattestansvarlig og gode rutiner for politiattest (Bedre Klubb)?

Barneidrettsansvarlig og gode rutiner for barneidretten (Bedre Klubb)?

https://idrettskurs.nif.no/pages/www
https://idrettskurs.nif.no/pages/www
https://idrettskurs.nif.no/pages/www
https://idrettskurs.nif.no/pages/www
https://idrettskurs.nif.no/pages/www
https://idrettskurs.nif.no/pages/www


Verktøy og ressursar



Få det til å fungere i praksis!

• Samhandling

• Klubbhandbok, årshjul

• Frå no-situasjon til ønska 
framtidig situasjon?  



Bedre Klubb
Bedreklubb.nif.no

Styreleiar kan svare



Klubbens organisasjonsplan

Hensikt

Skal regulere idrettslagets interne organisering og 
sikre en best mulig utnyttelse av lagets ressurser.

Organisasjonsplanen er klubbens måte å organisere 
seg for å nå ambisjonene og målene som defineres 
av virksomhetsplanen.

Anbefalt innhold

• Organisasjonskart (minimumskrav)

• Instrukser for styret, komiteer og ansatte (valgkomite, revisor/kontroll)

• Funksjonsbeskrivelser og mandater for styreoppnevnte komiteer, utvalg, 
faste grupper, prosjektgrupper, utredningsgrupper, ressursgrupper, 
ressurspersoner og adhock grupper



• Svarar på dei viktigaste spørsmåla om kva som gjeld 
internt i idrettslaget 

• https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-
et-idrettslag/organisering/klubbhandboka/

Klubbhandbok

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/organisering/klubbhandboka/


Side 40

www.klubbguiden.no

Skjermdump frå klubbguiden.no 

http://www.klubbguiden.no/


Styret er da arbeidsgiver og har ansvar for 
at arbeidsforholdet er i tråd med lover og 

regler som gjelder i arbeidslivet.

Idretten som arbeidsgiver er et e-kurs som 
avklarer nyttige forhold som styret bør 

kjenne til og ta stilling.

Tilsette? 

https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=272


• Kurs: Frå idè til ferdig anlegg

• Behovsanalyse/planlegging

• Økonomi/finasiering

• Spelemiddelordninga

• Momskompensasjon

• Korleis andre har bygd 
anlegg-råd og tips

• Temakveld: status, avklare 
behov, vegen vidare

• Kontaktinfo: Narve Heggheim, 
anleggs- og 
utviklingskonsulent

Anlegg



Barne- og ungdomsidrett

• Barneidrettstrenaren

• Inspirasjonskveld barneidrett

• Temakveld barneidrett – t.d. 
Sogndal 27. april, barn og unge 
med «usynlege behov»

• Allidrett

• Leiarkurs for ungdom

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/kurs/barneidrettstrenar/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/kurs/barneidrett_temakveld/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/kalender/temakveld-trygge-utovarar-sogndal/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/nyheter/2021/allidrett-gir-allsidig-grunnlag/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/kurs/leiarkurs-for-ungdom/


• Temaside

• Kurs tilrettelegging paraidrett

• Møteplass/temakveld

Paraidrett

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/paraidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/kurs/tilretteleggingskurs-for-funksjonshemmede/


Komande kurs/tiltak i regi av 

Vestland idrettskrets, utdrag frå

kalender: 

KlubbAdmin – regelmessig opne
kurs eller på bestilling internt

Ferieaktivitetar for barn og unge, 
25. april 

Økonomi digitalt 26. april 

Barneidrettsansvarleg digitalt –
30. mai 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/kurs/klubbadmin/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/kalender/inkludering-og-mangfald-i-idrett-og-friluftsliv---ferieaktiviitetar/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/kalender/okonomikurs/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/kalender/ny-i-rolla-som-barneidrettsansvarleg/


Takk for oss!

Kom gjerne med 

umiddelbare 

tilbakemeldingar, det gjer

oss betre! 


