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Sak 1: Godkjenning av fremmøtte representanter

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
FORRETNINGSORDEN:
o Årsmøte ledes av den valgte dirigent. Protokollen føres av valgt sekretær
o Ingen representanter gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak av
innledningsforedraget, settes taletiden til 3 min første gang, 2 minutter andre gang
og 1 minutt tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har
1 minutts taletid.
o Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall (unntatt lovendringer)
o I protokollen føres inn alle forslag og vedtak med angivelser av stemmer for og imot
o Representasjon:
a. Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer som er fylt 15 år, og har
gyldig medlemskap i minst 1 måned før årsmøtet, har stemmerett.
b. Ingen representanter har mer enn 1 (en) – stemme.
c. Ingen kan møte eller avgi stemme ved bruk av fullmakt.

Sak 3: Valg av representanter
o Valg av dirigent
o 2 representanter til signering av protokoll
o 3 representanter som tellekorps
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Sak 4: Årsberetning 2018
Styret
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Medlemsregister:
Sekretær:
Reiseansvarlig:
Materialforvalter:
Oppmann:
Foreldrelaget:

Tor Inge Vik
Niels Alle
Jan Vegard Bentzen
Live Gjesdal Nilsson
Mona Aadnøy Riska
Terje Fjellheim
Cecilie Ersdal
Lars Ove Vik
Anne Tengs-Pedersen

Svømmernes repr.:
Varamedlemmer:

Linus Klepp Vik
Cathrine Skretting
Steffan Christensen

Valgkomite:

Eirik Holm (leder)
Kristi Elin Larsen
Tore Jespersen

Representanter for eksterne utvalg
Annette Klepp Vik:
Styremedlem i Rogaland Svømmekrets – RSK
Øivind Ravn Hagen:
Rogaland Svømmekrets; Hederstegnkomite, kretsen

Hovedtrener/trenere
Helge Ihle
Kari Fredriksen
Ivar Johan Idsøe Flaten
Richard Hoe Skog
Glenn Skjæveland
Lene Holm
Emily Lane
Helge Skretting
Michael Sørensen

Hovedtrener Konkurransesvømming
Svømmeskole ansvarlig
Konkurransesvømming (vår 2018)
Konkurransesvømming (høst 2018)
Konkurransesvømming
Konkurransesvømming
Konkurransesvømming
Treningsgruppen
Treningsgruppen

Hovedinstruktører
Milan Tomka
Jørn Meling
Monica Elida Forssell
Emma C. S. Fredriksen

Svømmeskolen
Svømmeskolen
Svømmeskolen
Svømmeskolen
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Jonas Rossavik Johannessen
Mina Krog Gausel
Are Sebastian Mortveit
Signe Marie Øglænd
Nina Elisabeth Lihaug Jøsvold

Svømmeskolen
Svømmeskolen
Svømmeskolen
Svømmeskolen
Svømmeskolen

Instruktører/hjelpeinstruktører/hjelpetrenere
Ulrik Barstad
Jessica Louise Bootham
Kristina Fuglestad
Michelle Grødem
Vetle Hommersand
Bjørn Ivar Thorsen Høie
Vegard Jacobsen
Lea Rossavik Johannessen
Jonas Madebo
Marius Meling
Mona Byre Olsen
Truls D. Pedersen
Vetle D. Pedersen
Jonas Rifsgård
Alexander Rognstad
Johan Thorsen
Lars Johan Høie Thorsen
Sofie Sirevåg Tysdal
Jørgen Vestly
Lene Wathne
Marie Wathne
Jørgen Nistad
Westermoen
Nueng Eiklid
Ida Byre Olsen
Gorm Godeset

Forbundsdommere
Tor Inge Vik
Ingrid Meling
Eystein Hillesund
Line Forberg Dickhausen
May Helen Veltmann-Olsen
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Kretsdommere
Lars Ove Vik
Linda Jespersen
Amalia Veltmann
Steffan Christensen
Cecilie Ersdal
Ann Helen Paulsen
Æresmedlemmer
Øyvind Ravn Hagen
Arnvid Brustveit
Tor-Leif Andersen

Styreberetning 2018
Styrets arbeid
Styret som valgt på årsmøtet 22. mars 2018 har avholdt månedlige styremøter og en
mengde arbeids og planleggingsmøter i løpet av året. Klubbens rivende utvikling har medført
en markert økning i arbeidsmengde og dugnadsinnsats fra styremedlemmene, samtidig som
det blir tydelig at det er behov for justeringer av organiseringen av styret for å håndtere de
oppgaver som kreves. Konkret ønskes en styrking rundt oppfølging av konkurranse grupper,
sponsor og profileringsarbeidet, internkontroll og etterlevelse, samt endringer som følge av
at det fremover vil bli flere stevner som arrangeres av klubben når ny svømmehall på Iglemyr
er klar. Påtroppende styret vil måtte bruke noe tid på å innarbeide endrede roller og ansvar.
Nytt svømmebasseng Iglemyr
Klubben har på vegne av idrettsrådet i Sandnes deltatt i flere møter med Sandnes kommune
om utredninger av driftsmodell for det nye svømmebassenget. Det er foreløpig ikke tatt
noen endelige beslutninger. Klubben er ikke fremmed for å ta på seg noe mer ansvar rundt
drift av svømmehallen, men det må da være basert på modeller som gir klubben et
økonomisk overskudd. Endelig dato for åpning er ikke satt, men vi har god tro på at vi er i ny
svømmehall før sommer 2020.
Som følge av at klubben vil ha tilgang på mer treningstid når ny svømmehall åpner, har vi
startet arbeidet med å øke antallet konkurransesvømmere med sikte på å etablere en fjerde
konkurransegruppe fra høst 2020. Dette betyr at vi starter med en økning av svømmere og
trenerkapasitet på konkurranse B fra våren 2019, og forventer en økning i konkurranse A fra
høsten 2019.
Svømmeskolen
Svømmeskolen har gjennom 2018 hatt fokus på kvalitet for å sikre at den veksten som har
vært, ikke har gått utover kvaliteten på svømmeopplæringen. Tilbakemeldingene som gis
gjennom spørreskjema viser gjennomgående høy tilfredshet og at kvaliteten stort sett er
god. vi kan være stolt av det arbeidet som legges ned i svømmeopplæringen. Det ble også
6
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arrangert barnehagesvømming i høstferien, som ble en stor suksess som vi vil forsøke å
gjenta i 2019.
Konkurransegrupper
Klubbens prestasjoner i 2018 var nok en gang fantastiske. Vi kom høyt opp på de nasjonale
rangering av LÅMØ/ÅM/UM og viser at vi er en klubb som har fantastisk mange gode unge
svømmere. Evaluering av mesterskapene viser samtidig at vi faller litt tilbake i de yngre
klassene, og det har derfor i høst vært arbeidet ekstra med treningsarbeidet i konkurranse B
og konkurranse A. Resultatene utover høsten viser en klar forbedring, men det kreves
fortsatt oppmerksomhet rundt de yngste svømmerne for å finne en god balanse av trening
og trivsel.
Regnskap 2018
Resultatet for 2018 viser et overskudd på kr 229 005 mot et budsjettert overskudd på
kr 15 831. Klubben har avholdt kurs for barnehager i løpet av høsten noe som har bidratt til
at årets overskudd er høyere enn budsjettert, sammen med noe økt aktivitet i
svømmeskolen. Tilskudd i form av LAM midler og momskompensasjon har også vært høyere
enn budsjettert. Gaver fra Sandnes Sparebank har også økt i 2018. SSLK fikk i 2017 utbetalt
et kommunalt tilskudd fra kommunen på i overkant av kr. 60.000. Dette ble dessverre
utbetalt til feil klubb av kommunen og vi tilbakebetalte dette i 2018. På grunn av økt aktivitet
er også lønnskostnadene i 2018 noe høyere enn budsjettert.
Som nevnt på årsmøtet i 2018 valgte vi å splitte lønn og regnskap i styret, samt at vi innførte
et fullverdig regnskaps og lønnssystem, slik at vi nå får enklere oversikt og bedre kontroll på
økonomien. Dette ser ut til å ha fungert bra i 2018.
Egenkapitalen i klubben har styrket seg fra 414 701 pr 31.12.17 til 643 706 pr 31.12.18
Budsjettet for 2019 bygger på regnskapsprinsippet og viser et nøkternt overskudd. Styret
mener at nødvendige tiltak nå er gjennomført og at det vil være mulig å drive klubben med
positive resultater de kommende årene.
Frivillige innsats
Styret ønsker å takke alle de personer som har gjort en stor innsats for SSLK i 2018. Styret
takker også alle trenere og instruktører som uke etter uke gjør en helhjertet og fantastisk
innsats for medlemmene i SSLK.
Økonomiske støttespillere
Styret vil også benytte anledning til å takke alle våre samarbeidspartnere og sponsorer for
støtten i 2018. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid i 2019.
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Styreberetning godkjent v/styret i SSLK

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Cecilie Ersdal

Lars Ove Vik

---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Terje Fjellheim

Niels Alle

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Mona Aadnøy Riska

Jan Vegard Bentzen

-------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Live Gjesdal Nilsson

Anne Tengs-Pedersen

----------------------------------------------------Tor Inge Vik
Leder
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Årsrapporter 2018
Årsrapport 2018 Elitegruppe
Året startet med ÅM samling i kretsens regi for de som var med i siste års ÅM.
Årets første test var Skagerak Open. Dette stevne var meget bra for gruppen. Flere finaler og
mange personlige rekorder.
I februar ble LÅMØ arrangert i Bergen med en stor tropp. Her gjorde svømmerne en kjempe
jobb som førte til at vi ble beste klubb.
De fra eliten som har valgt toppidrett på skolen var på en 2 ukers leir i Calella.
NM Senior ble arrangert 15-18 mars i Bærum. Klubben hadde 12 utøvere kvalifisert, Martine
Halberg og Eline Vik ble SR NORGES MESTERE på henholdsvis 1500 fri og 400 Im.
I Påsken dro Eliten på treningsleir til Nørresundby (Danmark.) Her ble det lagt ned en kjempe
trenings innsats.
Første helg etter påsken ble ÅM arrangert på Lambertseter, der vi hadde hele 10stk
kvalifisert.
Hele gruppen deltok på Sandnes sprinten.
Eliten deltok på Bergen Swimfestival for å få internasjonal erfaring, her fikk vi flere finaler.
Vi deltok også på Aquarama Open i Kristiansand. Her gjorde utøverne en meget bra innsats
med mange personlige rekorder på langbane.
En del av eliten deltok på Stavanger Open i starten av juni.
Rett etter skoleslutt drog alle NM deltagere til Leir i Calella i Spania. Opphold og utbytte av
leiren var meget vellykket.
I juli hadde vi 14 deltager med på Senior/Junior langbane NM i Oslo. Klubben ble 7 beste
klubb på juniorsiden og 9 beste klubb på senior siden. Klubben tok 6 medaljer på juniorsiden
og 4 medaljer på seniorsiden.
Eliten startet opp treningen igjen tidlig i august med masse alternativ trening.
Eliten dro på leir til Nørresundby i høstferien.
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Første stevne for sesongen var kvalikstevne i Stavanger.
Det neste store var Nordsjøstevnet hvor vi hadde en rekord stor tropp.
Vi hadde 15stk kvalifisert til UM/Junior NM i Asker. Klubbens beste UM noensinne. Hvor vi
tok hele 14 medaljer 5 gull, 3 sølv og 6 bronse. Pluss mange finaleplasser. Dette gjorde at
SSLK ble 3 beste klubb. Junior NM ble utført med mangefinaler og 1 bronse.
Innsatsen gjorde at Eline vik ble uttatt til nordisk mesterskap i desember.
Eliten deltok også på Julesprinten.
Juleferien ble gjennomført med solid trening i Giskehallen.
Helge Ihle, Hovedtrener

Årsrapport 2018 Konkurranse A
Vår
2018 startet med LÅMØ kvalik på Bryne, her gikk det som tidligere år ganske bra.
Februar er duket for LÅMØ-vest som denne gangen ble holdt i Bergen og AdO Arena. Også i
år var vi største klubb med hele 35 svømmere i klassene 2007-2002. Vi reiste hjem med 9
individuelle gull, 7 sølv og 7 bronse. 3 stk som vant sin klasse og 9 stk som ble topp 6 i sin. Alt
i alt ble vi også beste klubb i Vest.
Slutten av april var/er det tid for Sandnes sprinten som for oss alltid er en god mulighet til å
få svømt de kortere øvelsene i stedet for å bare fokusere på LÅMØ øvelser.
I slutten av juli og begynnelsen av august kom nyheten om at Ivar har valgt å gå over til nye
Stavanger Svømme Klubb for å få nye utfordringer. Han ble erstattet med Richard Hoe Skog
som har vært trener i Tromsø Svømme Klubb.
Glenn Skjæveland, trener
Høst
For høstsesongen fikk konkurranse A nye trenere i Richard Hoe Skog som kom inn som ny
trener i klubben, og Glenn Skjæveland. I tillegg hadde Kristoffer von Brandis onsdags
morgentrening med gruppa.
Høsten startet med en oppstarts leir i Hjørring. God start på sesongen med mye bra trening i
50 meters basseng. Årets første stevne var på Gamlingen i Stavanger. Fin start å få svømt et
par øvelser etter kun noen uker med trening.
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I løpet av den første måneden med trening gjennomførte vi flere tester. Disse var
teknikktester og utholdenhetstester, som vi gjennomfører flere ganger i løpet av halvåret for
å kunne måle framgang på trening i teknikk og utholdenhet. En fin pekepinn for å se hvordan
utviklingen i treningen har vært.
I september hadde vi to stevner, først i Haugesund, deretter på Bryne. Disse stevnene var
gode stevner der utøverne viste god framgang med mye persing.
I oktober hadde vi en høstleir hjemme i Sandnes før stevne i Hundvåg i Stavanger. Også på
dette stevnet viste utøverne stor framgang med masse persing.
I november deltok 3 av konk A svømmerne på Nordsjøstevnet, som også i år ble arrangert i
Aquarama i Kristiansand. Dette var et stort høydepunkt for disse tre, og de leverte mye god
svømming med mange nye personlige rekorder. To uker senere deltok hele konk A på stevne
på Klepp, som var siste stevne for 2018 der utøverne kunne svømme LÅMØ øvelser.
Desember måned deltok konk A først på julestevnet der de svømte en 50m hver og deretter
på julesprinten i Stavanger. Året ble avsluttet med mye god ekstra trening i jula og der vi
skulle legge grunnlaget for de neste månedene som kommer.
Høstsesongen ble en stor opptur med stor forbedring for hele gruppa. Det store fokuset for
gruppa er LÅMØ som i 2019 kommer i mars. Det trenes derfor mye variert med fokus på
LÅMØ-øvelser. Vi håper 2019 blir enda bedre en 2018 og ser fram til det nye året og nye
utfordringer.
Richard Hoe Skog, trener

Årsrapport 2018 Konkurranse B
Trenere for gruppen i 2018: Lene Holm og Emily Lane (Kristoffer von Brandis, Kjartan
Jespersen og Jonas Rossavik Johannessen)
August 2018 overtok Lene Holm som hovedtrener for Glenn Skjæveland.
Hovedfokuset for året 2018 var å prøve å få mest mulig av konkurranse B svømmerne
kvalifisert til LÅMØ 2019. Dette blir også målsetningen neste år.
I løpet av høsten har konkurranse B økt antall til ca 40 svømmere. Siden vi skulle øke antall
deltakere i konkurranse B tok vi noen svømmere direkte opp til konkurranse B fra Haigruppen i september. Vi har hatt noen hospitanter hos konkurranse A, og de rykket opp til
konkurranse A i slutten av året. Vi begynte også hospitering av svømmere fra Hai- gruppen i
november. I juleferien begynte vi en ny runde med nye hospitanter som ble med oss på
juletreningen.
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Høsten har bestått av flere runder med hospitering, der det har vært behov for å øke antall
trenere på kanten fra 2 til 3. Vi har da fått hjelp på mandag- og onsdagsøktene av både
Kristoffer von Brandis, Kjartan Jespersen og Jonas Rossavik Johannessen. Oppmøte på
treningene i høst har vært bra, og variert med alt i fra 15-34 svømmere.
Aldersspennet i gruppa er stort (9-13 år), og nivåforskjellen mellom svømmerne er stort.
Dette har vært utfordrende, fordi svømmerne har hatt ulik målsetning. Jevnt over er det
godt oppmøte på stevner og på treningene, og dette vises igjen med gode resultater på
stevner.
Høsten 2018 oppsummert:
August: Oppstarts leir i Hjørring med konkurranse A. En leir med mye bra trening på land og i
vann. Konkurranse B deltok på Gamlingen Bassengfestival.
September: Åpent stevne på Bryne
Oktober: I oktober deltok konkurranse B på overnattingsstevne Stord Swim Cup.
November: KSSK Open på Klepp
Desember: Året avsluttes med det årlige julestevnet i Giskehallen og julesprinten på
Hundvåg.

Årsrapport 2018 Svømmeskolen
Instruktører
Alle i Svømmeskolen har internopplæring og årlig oppdatering av HLR og livredning samt
intern brannopplæring. Svømmeskolen - utdanning i Norges svømmeforbund regi. Vi har
hatt instruktørsamlingene gruppevis i 2018, der har de sammen gått gjennom årlig prøve for
HLR og brann. Vi har også hatt 2 personalmøter sammen i Svømmeskolen. Vi har
videreutviklet kursleder-rollen dette året, samt kurset 3 nye ungdomsledere i
Svømmeskolen. Siste del av samlingen for de unge lederne var April 2018.
Begynneropplæring Svømmeskolen SSLK
Svømmeskolen SSLK har i 2018 hatt tilbud om kurs på begynnernivå med læringsmålene fra
Vannmerket, Hvalmerket, Skilpaddemerket, Pingvinmerket og Selungemerke. Deltakeren
skal bli trygg i vann og lære seg de 4 kjernefunksjonene: Dykke, Flyte, Gli, Fremdrift. Under
kurset går lek og læring hånd i hånd, vi ønsker at barna også skal ha det gøy i vannet. Videre
skal deltakeren lære seg basisferdigheter som er grunnlag for effektiv svømmeteknikk.
Deltakeren skal lære seg grunnleggende crawl med rytmisk pusting, samt grunnleggende
rygg. I tillegg er det fokus på repetisjon av flyting og linjeholdning, samt pusteteknikker.
Målet er å utvikle grovkoordinert crawl og rygg svømming, repetisjon av læringsmålene fra
skilpaddekurs. Vi ønsker at barna også skal ha det gøy på kurset, og har innhold. På kursene
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bruker vi utdanning og opplegget gitt fra Norges Svømmeforbund. Der det er mulig, vil barna
få ta svømmemerker iht. de kravene som er satt av forbundet, NSF. Kursene i Svømmeskolen
har gått fint, det har vært progresjon på kursene og en del svømmemerker er kommet i
havn, takket være god innsats hos instruktørene og kurslederne for gruppene på
begynnernivå.
Hval-Skilpaddekurs
Skilpaddekurs har 14-24 deltakere på hvert kurs. 30 min 1 ganger pr uke. HvalSkilpaddekurset har vi både på Øygard og i Giskehallen.
Pingvin-Sel
Pingvin-Selunge/Sel har 16-24 deltakere på hvert kurs. 30 min en gang pr uke. PingvinSelunge/Selkurs er på Øygard og i Giskehallen. Selunge/Sel fikk tilbud om internstevnet
Julestevnet med SSLK.
Videregående opplæring Svømmeskolen
Svømmeskolen SSLK har tilbud om Sel, Sjøløve, Delfin og Hai på videregående nivå.
Videregående kurs i svømmeskolen har utviklet seg veldig bra, takket være godt
engasjement og iver hos instruktørene og kurslederne for gruppene.
Sjøløve
Sjøløve har 16-18 deltakere i hver gruppe. 45 min 2 ganger pr uke. Sjøløve har trening på
Øygard og i Giskehallen.
Etter at svømmeren har utviklet videregående svømmeteknikk crawl og rygg på Selkurset
forsetter de på Sjøløve med å innføre butterfly og bryst. De får videreføringen i alle
svømmearter på tvers av bassenget. Sjøløve øver også på vendinger, stup og drillsøvelser. Vi
har også en del øvelser som går på orienteringssans under vann, en del øvelser for
linjeholdning/flyting/balanse i kroppen. Sel får tilbud om internstevne. Sjøløve får tilbud om
deltakelse på rekruttstevner det året de fyller 8 år. Delfin har hatt treningshelger i
Riskahallen og Giskehallen. De har deltatt på rekrutt stevner og Julestevnet med SSLK.
Sjøløve har hatt hospitering med Delfin siste sesong av året.
Delfin
Delfin har 12-16 deltakere pr gruppe. 2 grupper. 45 min 2 ganger pr uke.
Basis 30 min en gang pr uke. Etter at svømmeren har utviklet videregående svømmeteknikk
crawl og rygg, og på Sjøløve fått innføring i butterfly og bryst bevegelsen på tvers av
bassenget. Delfin får videreføringen i alle svømmearter på langs av bassenget. Delfin øver
også vendinger, stup og drillsøvelser. Vi har også en del øvelser som går på orienteringssans
under vann, en del øvelser for linjeholdning/flyting/balanse i kroppen. Delfin får tilbud om
deltakelse på rekruttstevner det året de fyller 8 år. Delfin har hatt treningshelger både i
Riskahallen og Giskehallen. De har deltatt på rekrutt stevne og Julestevnet med SSLK. Delfin
har hatt hospitering med HAI siste sesong av året.
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Hai
Hai har 18 deltakere i gruppen. 45 min 3 ganger pr uke. Basis 30 min en gang pr uke.
Når svømmeren har fått en grundig innføring i grunnleggende svømmeteknikk, får de tilbud
om videreføring i svømmeopplæring i 25 m baner. HAI har fokus på alle svømmearter,
vendinger, stup og drillsøvelser. Vi har også en del øvelser som går på orienteringssans
under vann, samt øvelser for linjeholdning/flyting/balanse i kroppen. Hai får tilbud om
deltakelse på rekruttstevner det året de fyller 8 år. Delfin har hatt treningshelger både i
Giskehallen og i Riskahallen. De har deltatt på rekrutt stevner og Julestevnet med SSLK. Hai
har hatt hospitering med Konk B.
Venteliste Svømmeskolen
Vi har i hele 2018 brukt «Nivåvelgeren» ved inntak fra ventelisten. Nivåvelgeren er ett
verktøy som ligger på vår hjemmeside. Dette fungerer slik at foresatte setter inn nivå på
barna på tryggivann.no. Dette kan de selv endre når/om barna utvikler seg i vann i løpet av
ventetiden. Har barna nivå for Sjøløve/Delfin/Hai tas de inn til en evaluering i vannet før en
gir plass, slik en kan teste ferdigheter og utholdenhet å plassere barnet i rett gruppe. Vi har
nå mer kontakt med dem som står på venteliste på grunn av tilbud om «Intensivkurs» som
tilbys i løpet av ventetiden.

Kari Fredriksen, Svømmeskoleansvarlig
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Årsrapport 2018 Materialforvalter
VARELAGER SSLK 5. mars 2019
UTSTYR
Stoppeklokker, 18 stk
Videokamera
Diverse treningsutstyr (paddles,
swim parachutes, strikker, baller)
Crocketspill
Førstehjelpssekker, 2 stk
Førstehjelpsskrin, 2 stk
Førstehjelpsputer, små, 3 stk
Førstehjelpskoffert, 1 stk
Annedukke, 1 stk
Livredningsring
Takke og vannkoker
Diverse kioskrekvisita til stevner
Kontorrekvisita, el.stiftemaskin
Trillekoffert, 1 stk
Vendeflagg, 5 stk
Stevnerekvisita
Flagg, 2 stk
Klubbfane, 1 stk
Beachflagg SSLK, med fot, 4 stk
Proffsport rollup
Sandnes Sparebank rollup
Arrangør t-skjorter ca 40 stk
Trenter/Instruktør t-skjorter
Våtdrakter, ca 20 stk
Badehetter, ca 50 stk
Medaljer, Sandnessprinten
Gullmedaljer, 150 stk
Sølvmedaljer, 116 stk
Bronsemedaljer, 120 stk
Deltakermedaljer og trofeer
Gullmedaljer, små, 194 stk
Trofeer: 7 stjerne, 7 andre, 121
glass

PLASSERING
Boden og trenere
Trener
Trener, boden

BRUKER
Trenere, oppmann
Helge
Helge, trenere

Boden
Boden
Trener
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
2 i hallen, 3 i boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden: ca 10 instruktør, 4
trener, i tillegg utdelt
Utdelt ca 20, 1 i Boden
Boden
Boden

Alle
Alle
Kari, Helge
Alle
Alle
Trenere, instruktører
Trenere, instruktører
Alle
Foreldrelaget
Alle
Materialforvalter
Trenere, oppmann
Oppmann
Alle
Alle
Materialforvalter
Materialforvalter
Materialforvalter
Materialforvalter
Materialforvalter,
trenere, instruktører
Kari, instruktører
Materialforvalter
Boden

Boden

Materialforvalter
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FINA-pokaler
2 store
10 små
Svømmemerker

Materialforvalter
Utøvere
Utøvere
Hos Kari

Kari

Sandnes 5. mars 2019
Cecilie Ersdal, Materialforvalter
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Sak 5: Regnskap
Resultatregnskap 2018

Resultatregnskap 2018
Konto
3010
3011
3020
3030
3040
3050
3110
3111
3112
3130
3135
3210
3212
3215
3230
3310
3320
3330
3340
3350
3440
3500

4010
4030
4040
4045
4046
4047
4050
4055
4100
4110
4120
4130
4200
4300

Tekst

Note

Regnskap

Regnskap

Budsjett

Regnskap

2016

2017

2018

2018

MEDLEMSKONTINGENT
TRENINGSAVGIFT
LISENSINNTEKTER
STARTKONTINGENT EGNE STEVNER
ANDRE STEVNEINNTEKTER
SVØMMEKURS IKKE MEDLEMMER
EGENANDELER STEVNER
EGENANDELER TRENINGSAMLINGER
ANDRE EGENANDELER
SALG TRENINGSDRAKTER OG UTSTYR
BONUS FRA LEVERANDØRER
KOMMUNALE DRIFTSTILSKUDD
Tilskudd svømmeopplæring Rog.
Fylkeskomm.
TRENERSTØTTE TOPPIDRETT
TILSKUDD FRA IDR.ORG.
SPONSORER / ARENAREKLAME
INNTEKTER LOTTERIER
ANDRE DUGNADER OG DISTRIBUSJ
GAVER FRA BANKER OG ANDRE
GRASROTANDEL/NORSKTIPPING
MOMS KOMPENSASJON NIF
GARANTI

320 801
1 717 213
115 675
66 298
120 000
212 053
1 023 048
35 210
30 000

392 000
2 421 345
98 380
69 787

380 000
2 700 000
110 000
65 000

406 000
2 784 121
107 700
67 487

506 308
1 193 850
97 400

500 000
1 350 000
20 000
10 000
30 000

462 242
1 102 214
16 629
-22 600

60 000
312 974
15 000
75 650
2 925
83 000
22 548
232 108
-

60 000
263 600
70 000
93 673
58 775
71 000
12 136
218 809
-

0
60 000
250 000
70 000
80 000
55 000
20 000
210 000
-

187 400
70 000
329 515
65 000
75 380
401
106 000
26 691
304 187
4 500

Driftsinntekter

4 444 505

5 627 061

5 910 000

6 092 867

-241 715
-52 723
-172 518
-100 000
-1 018 113
-252 300
-15 095
-38 976
-4 000
-14 498
-13 450
-21 535

-342 717
-236 734
-601 236
-14 789
-988 512
-241 360
-18 859
-37 180
-8 000
-17 836
-26 023
-18 099

-300 000
-200 000
-400 000
-200 000
-70 000
-20 000
-1 465 964
-220 000
-25 000
-40 000
-10 000
-20 000
-20 000
-20 000

-328 675
-138 410
-520 924
-200 000
-6 330
-1 101 289
-291 182
-40 500
-33 125
-7 800
-5 810
-22 361
-16 044

STARTKONTINGENT STEVNER
REISEUTGIFTER TIL STEVNER
OPPHOLD STEVNER
NM STØTTE
LANDSLAG STØTTE
TOPPIDRETT STØTTE
REIS OG OPPHOLD TRENINGSAMLING
UTGIFTER TRENINGSHALL
ANDRE UTGIFTER EGNE STEVNER
PREMIERING EGNE STEVNER
DOMMERUTGIFTER
KJØP AV KIOSKVARER V/STEVNNE
KJØP AV MERKER ETC FOR VIDERESA
INNKJØP AV VARER FOR VID.SALG

2
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Varekostnad
5001
5092
5401
5405
5420
5500
5900

-1 944 922

-3 028 798

-2 895 000

-2 712 450

-1 717 080
-174 891
-242 108
-24 631
-22 903
-13 966

-2 244 225
-322 554
-22 158
-

-2 080 000
-220 000
-350 000
-25 169
-23 500
-15 000

-2 213 575
-197 861
-313 070
-25 720
-27 137
- 6 082

-2 195 579

-2 588 936

-2 713 669

-2 783 445

-3 743
-5 981
-51 709
-31 217
-6 597
-500
-68 808
-6 500
-1 083
-9 200
-10 743
-

-1 619
-11 340
-238
-1 239
-59 957

-20 000
-16 741
-25 000
-10 000
-35 000

-7 504
-47 349
-5 674
-14 177
-37 572

-17 355
-500
-103 331
-45 510
-406
-23 421
-

-10 000
-500
-60 000
-10 000
-5 000
-30 000
-5 000
-25 000
-

-19 442
-500
-64 915
-5 138
-19 130
-4 871
-29 315
-5 126
-23 777
-90 491

-196 081

-270 315

-255 500

-374 981

-4 336 582

-5 888 049

-5 864 169

-5 870 876

107 923

-260 989

45 831

221 990

RENTEINNTEKT BANKINNSKUDD
RENTEKOSTNAD LEVERANDØRGJELD
ANNEN RENTEKOSTNAD

6 433

6 326

10 000

7 015

-287

-40 433

-40 000

0

Resultat av finansielle poster

6 146

-34 107

-30 000

7 015

114 069

-295 096

15 831

229 005

LØNN TRENERE
FERIEPENGER
ARBEIDSGIVERAVGIFT
ARB.G.AVG. AV PÅLØPTE FERIEP.
PENSJONSKOSTNAD
ANNEN KOSTNADSGODTGJØRELSE
SOSIALE SAMMENKOMSTER
Lønn og personalkostnader

6510
6553
6560
6572
6705
6790
6800
6840
6860
7100
7140
7350
7400
7420
7500
7770

3

4

SVØMMEUTSTYR
DATAKOSTNADER, PROGR.,VEDL.HOLD
REKVISITA IDRETTSMATERIELL
TRENINGSKLÆR, DRAKTER
REGNSKAPSHONORAR
ANNEN FREMMED TJENESTE
KONTORREKVISITA, PORTO
ABBONNEM. AVISER, FAGLITTERATUR
KURS OG OPPLÆRING
BILGODTGJØRELSE, OPPG.PL.
REISEKOSTNAD, IKKE OPPG.PL.
MØTER, STYRE OG SAMLINGER
KONTINGENTER
GAVEROG UTMERKELSER
FORSIKRING ANSVAR OG UTSTYR
BANK- OG KORTGEBYR
Andre driftskostnader
Sum kostnader
Driftsresultat

8051
8155
8159

Årets resultat
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Balanse per 31.12.2018
Konto

Tekst

31.12.2017

31.12.2018

79 117
0
20 850
93 423

118 959
6 032
30 000
75 380

Sum fordringer

193 390

230 371

Kassebeholdning
Brukskonto Sandnes Sparebank (SR-Bank 2017)
Sparekonto Sandnes Sparebank (SR-Bank 2017)
Konti SR-Bank – rest
Skattetrekkskonto Sandnes Sparebank

5 900
458 857
1 078 381
26 202
75 440

0
23 480
1 338 527
3 784
78 196

Sum bankinnskudd og kontanter

1 644 780

1 443 987

Sum eiendeler

1 838 170

1 674 358

2050 Opptjent egenkapital
2099 Disponering av årets resultat

709 797
-295 096

414 71
229 005

Sum egenkapital

414 701

643 706

59 666
932 818
40 000

20 270
620 138
0

1 032 484

640 408

73 669
62 391
31 503
223 422

78 196
67 211
30 256
214 581

Skyldig lønn og offentlige avgifter
Sum gjeld

390 985
1 423 469

390 244
1 030 652

Sum egenkapital og gjeld

1 838 170

1 674 358

Eiendeler
1510
1511
1551
1552

1900
1920
1930
1950
1961

Forskuddsbetalt depositum treningsleirer ol.
Diverse forskuddsbetalinger
Diverse fordringer
Fordring Lotteripartner AS

5
6
6
6

Egenkapital og gjeld

2400 Leverandørgjeld
2050 Forskuddsfakturert kontingent, treningsavgift ol.
2060 Forskuddsfakturert inntekt toppidrett Sandnes VGS

Sum kortsiktig gjeld
2600
2771
2785
2941

Skyldig skattetrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Skyldig arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger
Skyldige feriepenger
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Sandnes 20. mars 2019

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Cecilie Ersdal

Lars Ove Vik

---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Terje Fjellheim

Niels Alle

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Mona Riska

Jan Vegard Bentzen

-------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Live Gjesdal Nilsson

Anne Tengs-Pedersen

----------------------------------------------------Tor Inge Vik
Leder
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Noter til regnskapet
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NIFs regnskapsbestemmelser og i
overensstemmelse med god regnskapsskikk.
Inntekts- og kostnads føring
Årsregnskapet er utarbeidet etter historisk kost prinsippet. Inntektsføring skjer på
opptjeningstidspunktet og kostnads føring skjer når kostnaden påløper ihht.
Regnskapsprinsippet.
Fordringer
Fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Eventuell avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering.
Transaksjoner i utenlandsk valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta blir omregnet til norske kroner på betalingstidspunktet.
Eventuelle betalingsmidler, fordringer og gjeld i utenlandsk valuta føres også opp i balansen
til kursen som gjaldt på betalingstidspunktet evt. transaksjonstidspunktet hvis eiendelen
eller gjelden ikke er betalt på balansedagen.
Pensjoner
Klubben er omfattet av Lov om foretakspensjon og har etablert innskuddsbasert
pensjonsavtale ihht denne. Pensjonsforpliktelser finansieres løpende over driften og
klassifiseres i sin helhet under lønnskostnader.

Note 2 - Utgifter treningshall
Utgifter til treningshall er hovedsakelig knyttet til leie av basseng i Sandvika og er noe høyere
enn budsjettert grunnet ekstra leie av Øygard i en periode.

Note 3 - Lønn
Aktivitetsnivået har vært høyt gjennom året noe som gjenspeiles i lønnskostnadene som er
noe høyere enn budsjettert. Styret følger utviklingen i lønnskostnadene løpende.

Note 4 - Pensjon
Klubben er omfattet av pensjonsavtale (jfr. note 1) som ble inngått i 2015 med virkning fra
og med inntektsåret 2012. Pensjonsavtalen er i tråd med kravene i foretakspensjonsloven.
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Note 5 - Forskuddsbetalinger og depositum
Beløpet knytter seg til forskuddsbetalinger for treningsleirer Tenerife, Danmark og Spania i
2019.

Note 6 - Fordringer
Fordring på Lotteripartner knytter seg til oppgjør salg av julekalendere som ble opptjent i
2018. Diverse fordringer knytter seg til avtale med Fylkeskommunen knyttet til trenerstøtte
på linje for topp-idrett ved Sandnes VGS for skoleåret 2018/2019. Fordringene er/vil bli
innbetalt i 2019.

Note 7 – Uopptjent inntekt
Det er innbetalt kr 620 138 i slutten av 2018 knyttet til kontingent, treningsavgift og andre
forskudd som vil bli inntektsført i 2019.
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Sak 6: Innkomne forslag
SAK 6(1): Innføring av kostnadsramme for utøvere på Elitegruppen
Forslag
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Styrets tilsvar
Styret i Sandnes Svømme og Livredningsklubb har vurdert innsendt forslag fra Ole Talberg,
og deler de bekymringer som reises rundt kostnadsnivå for deltagelse i svømmeidrett. Selv
om styret deler bekymringene, mener vi at en redusert ramme er feil modell og at ønsker
videreført at det skal være foreldrene til utøverne som gjennom påmelding tar avgjørelsen
24
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om deltagelse i konkurranse grupper, arrangementer og leirer som klubben arrangerer.
Videre hevdes det i forslaget at det er gode muligheter til å redusere utgiftene uten at det
går ut over den sportslige satsingen. Styret kan ikke verifisere for denne påstanden. Det
legges ned et betydelig arbeid i å få så lave egenandeler som mulig, og det er ikke kjent for
styret andre trygge og lovlige måter å gjøre dette på, som ivaretar den sportslige satsingen
for alle utøvere.
Bakgrunn
Den sportslige ambisjonen som NM klubb har ligget fast siden årsmøtet 2013. Det er ikke
registrert et ønske om å senke denne ambisjonen. Med de begrensinger vi har på basseng,
er det ikke realistisk at klubben kan øke ambisjonen til en Elite-klubb som definert i NSFs
sportslige plan https://svomming.no/wp-content/uploads/2016/04/sportslig-plansvomming.pdf.
Når den sportslige ambisjonen ble satt, ble samtidig understreket at klubben skulle tilby
svømmere muligheter til å trene/konkurrere i tråd med den innsats, forutsetninger og
ambisjoner svømmeren har for sin idrett. Med dagen begrensinger, har det vist seg vanskelig
å gjennomføre i praksis. I all hovedsak er det klubbens skadete, mest og minst ambisiøse
svømmere som ikke har et tilbud som står i forhold til innsats, forutsetning og ambisjon.
Saksopplysninger
Gjennomsnittskostnad for utøvere på Konkurranse B, Konkurranse A, Elite, NM kvalifiserte
og Toppidrett har vært rimelig stabil de siste 3 årene, med individuelle forskjeller som følge
av hva svømmerne er kvalifisert til og hvor mange leirer og mesterskap utøverne meldes på.
I tråd med tidligere årsmøtevedtak har styret fulgt beslutning om at svømmere må dekke sin
del av kostnad på de stevner, mesterskap og leirer som svømmerne deltar på. Frie midler
som klubben klarer å få tak igjennom sponsorer, dugnader, arrangementer osv. har vært
prosentvis jevnt fordelt på alle konkurranseutøvere. Styret har i tråd med fjorårets årsmøte,
foreslått at budsjett for 2019 holder nivået for egenandeler i klubben på samme nivå som i
2018 og 2017. Videre har styret foreslått endringer i styresammensetning, for å styrke
arbeidet med å få tak i mer sponsor midler. Klubben har gjennom årene forsøkt å få foreldre
til å bidra i dette arbeidet uten hell. Med endring i styresammensetning ønsker vi å få satt
kraft bak dette arbeidet og etablere en sponsorgruppe med tanke på å kunne øke
inntektene, og dermed støtten til svømmere i konkurransegrupper.
Styrets innstilling
Styret kan ikke stille seg bak forslaget, da styret mener at forslaget vil gå ut over tilbudet til
utøverne, eventuelt medføre økte kostnader for andre medlemmer i klubben. Styret vil
heller oppfordre årsmøtet til å støtte opp om etableringen av en sponsorgruppe som kan
øke inntektene og redusere egenandelene for alle.
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SAK 6(2): Ønske om foreldremøte
«Årsmøtet anbefaler at det avholdes foreldremøte for hver av konkurransegruppene
inkludert Topp idrett avholdes en gang i begynnelsen av hver termin. Der gjennomgås
hovedsakelig sportslige planer og målsetting. Og evt andre saker som vil være relevant for de
enkelte konk gruppene. »
Styrets innstilling
Styret stiler seg bak dette ønsket, og vil i den grad det er mulig ta det med i planene.

SAK 6(3): Endring av kontingent.
sen på kontingent skaper diskusjon. Vi er blant de klubbene med høyest kontingent, og
styret ønsker derfor å justere denne til nivå med de andre klubbene i området. Styret ber
derfor om at årsmøtet beslutter at kontingent fra 2020 blir satt til kr 300,-. Bortfall av
kontingent inntekter hentes inn gjennom økning i treningsavgifter.
Forslag til beslutning
Kontingent gjeldende fra 1.1.2020 settes til kr 300,-

Sak 7: Medlemsoversikt 2018

Kjønn
K
M
Totalt ant medlemmer

Aldersgruppe
13-19
20-25
58
2

0-5
36

6-12
313

26

317

55

2

45

445

62

630

113

4

83

892

26

26->
38

Total
447
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Sak 8: Organisasjonsplan 2018
Årsmøte

Valgkomitee

Ekstern revisor

Styret

Sportslig utvalg
(leder)

Sponsor gruppe
(material forvalter)

Idrettslinje
(leder)

Foreldrelag
(foreldrelag ansvarlig)

Annlegg
(leder)

Svømmeskolen

Breddegrupper

Konkurransegrupper

Hai

Delfin

Treningsgruppe

Elite

Sjøløve

Sel

Masters

Konkurranse A

Selunge

Pingvin

Hval

Skilpadde

Konkurranse B

Vann
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Sak 9: Vedta budsjett for 2019
Forslag til budsjett for 2019

Budsjett 2019
Note

Regnskap
31.12.2016

Regnskap
31.12.2017

Regnskap
31.12.2018

Budsjett
2019

Konto

Tekst

3010
3011
3020
3030
3040
3050
3110
3111
3112
3130
3135
3210

MEDLEMSKONTINGENT
TRENINGSAVGIFT
LISENSINNTEKTER
STARTKONTINGENT EGNE STEVNER
ANDRE STEVNEINNTEKTER
SVØMMEKURS IKKE MEDLEMMER
EGENANDELER STEVNER
EGENANDELER TRENINGSAMLINGER
ANDRE EGENANDELER
SALG TRENINGSDRAKTER OG UTSTYR
BONUS FRA LEVERANDØRER
KOMMUNALE DRIFTSTILSKUDD

320 801
1 717 213
115 675
66 298
120 000
212 053
1 023 048
35 210
30 000

392 000
2 421 345
98 380
69 787

406 000
2 784 121
107 700
67 487

380 000
2 850 000
110 000
65 000

506 308
1 193 850
97 400

462 242
1 102 214
16 629
-22 600

500 000
1 350 000
20 000
10 000
30 000

3212
3215
3230
3310
3320
3330
3340
3350
3440
3900

TILSKUDD SVØMMEOPPLÆRING ROG
TRENERSTØTTE TOPPIDRETT
TILSKUDD FRA IDR.ORG.
SPONSORER / ARENAREKLAME
INNTEKTER LOTTERIER
ANDRE DUGNADER OG DISTRIBUSJ
GAVER FRA BANKER OG ANDRE
GRASROTANDEL/NORSKTIPPING
MOMS KOMPENSASJON NIF
ANDRE DR.RELATERTE INNTEKTER

60 000
312 974
15 000
75 650
2 925
83 000
22 548
232 108
-

60 000
263 600
70 000
93 673
58 775
71 000
12 136
218 809
-

187 400
70 000
329 515
65 000
75 380
401
106 000
26 691
304 187
4 500

60 000
250 000
70 000
80 000
55 000
20 000
260 000
-

4 444 505

5 627 061

6 092 867

6 110 000

-241 715
-52 723
-172 518
-100 000
-1 018 113
-252 300
-15 095
-38 976
-4 000
-14 498
-13 450

-342 717
-236 734
-601 236
-14 789
-988 512
-241 360
-18 859
-37 180
-8 000
-17 836
-26 023

-328 675
-138 410
-520 924
-200 000
-6 330
-1 101 289
-291 182
-40 500
-33 125
-7 800
-5 810
-22 361

-300 000
-200 000
-400 000
-200 000
-70 000
-20 000
-1 350 000
-220 000
-25 000
-40 000
-10 000
-20 000
-20 000

Driftsinntekter
4010
4030
4040
4045
4046
4047
4050
4055
4100
4110
4120
4130
4200

STARTKONTINGENT STEVNER
REISEUTGIFTER TIL STEVNER
OPPHOLD STEVNER
NM STØTTE
LANDSLAG STØTTE
TOPPIDRETT STØTTE
REIS OG OPPHOLD TRENINGSAMLING
UTGIFTER TRENINGSHALL
ANDRE UTGIFTER EGNE STEVNER
PREMIERING EGNE STEVNER
DOMMERUTGIFTER
KJØP AV KIOSKVARER V/STEVNNE
KJØP AV MERKER ETC FOR VIDERESA

2
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4300

INNKJØP AV VARER FOR VID.SALG

-21 535

-18 099

-16 044

-20 000

-1 944 922

-3 028 798

-2 712 450

-2 895 000

-1 717 080
-174 891
-242 108
-24 631
-22 903
-13 966

-2 244 225
-322 554
-22 158
-

-2 213 575
-197 861
-313 070
-25 720
-27 137
- 6 082

-2 450 000
-350 000
-25 169
-23 500
-15 000

-2 195 579

-2 588 936

-2 783 445

-2 863 669

-3 743
-5 981
-51 709
-31 217
-6 597
-500
-68 808
-6 500
-1 083
-9 200
-10 743
-

-1 619
-11 340
-238
-1 239
-59 957

-7 504
-47 349
-5 674
-14 177
-37 572

-20 000
-20 000
-25 000
-10 000
-35 000

-17 355
-500
-103 331
-45 510
-406
-23 421
-

-19 442
-500
-64 915
-5 138
-19 130
4 871
-29 315
-5 126
-23 777
-

-10 000
-500
-60 000
-10 000
-5 000
-30 000
-5 000
-25 000
-

-196 081

-270 315

-284 490

-255 500

-4 336 582

-5 888 049

-5 780 385

-6 014 169

107 923

-260 989

312 481

95 831

RENTEINNTEKT BANKINNSKUDD
RENTEKOSTNAD LEVERANDØRGJELD
ANNEN RENTEKOSTNAD

6 433

6 326

7 015

10 000

-287

-40 433

-90 491

-40 000

Resultat av finansielle poster

6 146

-34 107

-83 476

-30 000

114 069

-295 096

229 005

65 831

Varekostnad
5001
5092
5401
5405
5420
5500
5900

LØNN TRENERE
FERIEPENGER
ARBEIDSGIVERAVGIFT
ARB.G.AVG. AV PÅLØPTE FERIEP.
PENSJONSKOSTNAD
ANNEN KOSTNADSGODTGJØRELSE
SOSIALE SAMMENKOMSTER
Lønn og personalkostnader

6510
6553
6560
6572
6705
6790
6800
6840
6860
7100
7140
7350
7400
7420
7500
7770

3

4

SVØMMEUTSTYR
DATAKOSTNADER, PROGR.,VEDL.HOLD
REKVISITA IDRETTSMATERIELL
TRENINGSKLÆR, DRAKTER
REGNSKAPSHONORAR
ANNEN FREMMED TJENESTE
KONTORREKVISITA, PORTO
ABBONNEM. AVISER, FAGLITTERATUR
KURS OG OPPLÆRING
BILGODTGJØRELSE, OPPG.PL.
REISEKOSTNAD, IKKE OPPG.PL.
MØTER, STYRE OG SAMLINGER
KONTINGENTER
GAVEROG UTMERKELSER
FORSIKRING ANSVAR OG UTSTYR
BANK- OG KORTGEBYR
Andre driftskostnader
Sum kostnader
Driftsresultat

8051
8155
8159

Årets resultat
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Sak 10: Utdeling av vandrepokaler
Vandrepokaler SSLK for høyeste FINA-poengsum 2018
Øvelse
Butterfly
Rygg
Bryst
Fri
Medley
Høyeste FINA-poengsum

Jenter
Eva Sofie Larsen Stangeland 100 m,
1.02,30 (673 poeng)
Eline Vik 200 m
2.18,97 (631 poeng)
Johanne Heines Pettersen 50 m
32,52 (683 poeng)
Martine Hallberg 1500 m,
17.01,69 (729 poeng)
Eline Vik, 400 m,
5.00,21 (698 poeng)
Martine Hallberg 1500 m fri,
17.01,69 (729 poeng)
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Gutter
Simen Vik 200 m,
2.12,18 (600 poeng)
Simen Vik 100m,
59,18 (566 poeng)
Martin Skar Talberg 100 m
1.04,16 (651 poeng)
Linus Klepp Vik 1500 m fri,
16.46,47 (648 poeng)
Martin Skar Talberg 100 m
57,92 (654 poeng)
Martin Skar Talberg 100 m medley
57,92 (654 poeng)
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Sak 11: Lov for Sandnes Svømme og Livredningsklubb
Stiftet 15.8.1927, vedtatt av årsmøtet 10.3.2016, med senere endringer av [dato], godkjent av
Rogaland Idrettskrets [dato].

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 de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.1

(3)

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Rogaland idrettskrets, hører hjemme i Sandnes
kommune, og er medlem av Sandnes idrettsråd2.

(4)

Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs
regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§3

Medlemmer

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:

(2)

a)

akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak.

b)

ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre
organisasjonsledd i NIF.

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

1

Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget
utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1. Dette skal
fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar
innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.
2
Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer
enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører.
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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 NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets
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)

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.

(8)

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.

(9)

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.

(10)

Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd
med forskrift gitt av Idrettsstyret.

§4

Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.3 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse
i idrettslagets aktivitetstilbud.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE
§5

Kjønnsfordeling

(1)

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

3

Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter).
Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for
betaling av kontingent.
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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)

Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt
årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om
dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon
kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§6

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i
minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en
person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

(2)

Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har
ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt
og medlemskap i laget.

(3)

Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av
styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4)

Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme
konkurranse.

(5)

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.
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(6)

Talerett:4
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.

§7

Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)

En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget
eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre
tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er
opphørt.

(2)

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.

(3)

Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan
sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4)

Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og
medlemskap i idrettslaget, og 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)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare
gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§8

Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til
idrettslaget

(1)

Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk
interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen
idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt,
eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i
første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget.
Tillitsvalgt som får en slik avtale, 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.

4

Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må
følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde.»
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(3)

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

(4)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare
gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§9

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 representanten 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
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til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til
avgjørelse.
(8)

Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1)

Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget 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 saksbehandling5 eller ved fjernmøte6. Ved skriftlig
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med
forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til
det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte
skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3)

Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
(1)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i
forbindelse 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
§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
(1)

Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.7

(2)

Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs
regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge
regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal
laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert
revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har
engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens
oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(3)

Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap.
Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

5

For eksempel per e-post.
For eksempel møte per telefon/videokonferanse.
7
Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.
6
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(4)

På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med
grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for
gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise
underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør
fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5)

Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom
idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.

(6)

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.

(7)

Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i
forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 13 Årsmøtet
(1)

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars
måned8.

(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 nødvendige 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 invitere andre personer
og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

(5)

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som
minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

8

Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.
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(6)

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er
oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 14 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det
kan velges flere dirigenter og referenter.

§ 15 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal9:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.10
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til
å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.11
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.12
10. Foreta følgende valg:13
a)
b)
c)
d)

Leder og nestleder
10 styremedlem og 2 varamedlem14
Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
To revisorer.15

9

Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende
måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan
bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.
10
Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og
lovnorm for idrettslag.
11
Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.
12
Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.
13
Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre
tillitsvalgte det er behov for.
14
Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og
varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Alle
styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.
15
Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende
som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» Punkt 10
forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»
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e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

§ 16 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. Ingen
kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2)

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, 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 vararepresentant. 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.

§ 17 Ekstraordinært årsmøte
(1)

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers
varsel etter:
a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.
b) Vedtak av styret i idrettslaget.
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

(2)

Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig
måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saklisten
og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort
tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal
det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og
dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.
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(3)

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete
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 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.

§ 18 Idrettslagets styre
(1)

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet16 mellom
årsmøtene.

(2)

Styret skal bl.a.:

(3)

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 overordnet organisasjonsledd, og sørge
for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c)

Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
mandat/instruks for disse.

d)

Representere idrettslaget utad.

e)

Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.17

f)

Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten18.

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

§ 19 Grupper og komiteer
(1)

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.

16

Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå
evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller
vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer.
17
Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming.
18
Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.
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(2)

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. § 15 pkt. 9.

(3)

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:19
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.
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets
godkjenning, jf. § 18.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og
dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 21

Lovendring

(1)

Lovendring 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.

(2)

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.

(3)

I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå
motstrid med NIFs regelverk.

19

Dette er minimumsoppgaver for det årlige møtet, som også kan behandle andre saker, f.eks. å foreslå
kandidater til gruppestyret til valgkomiteen, jf. (3) bokstav a).
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(4)

Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av
NIFs regelverk eller lov norm.

§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør
(1)

Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder
senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2)

Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

(3)

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.
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Sak 12: Valg ihht. Loven
Det foreslås til årsmøtet i 2019 følgende styre:

Valgkomiteens enstemmige innstilling til nytt styre 2019/2020
Leder

- Tor Inge Vik

På valg (1 år)

Nestleder 1

- Niels Alle`

På valg (1 år)

Nestleder 2

- Anne Poulsen

På valg (1 år)

Styremedlem

- Lars Ove Vik

På valg (1 år)

Styremedlem

- Jan Vegard Bentzen

På valg (1 år)

Styremedlem

- Cathrine Skretting

På valg (2 år)

Styremedlem

- Steffan Christensen

På valg (2 år)

Styremedlem

- Eystein Hillesund

På valg (2 år)

Styremedlem

- Terje Fjellheim

Direkte gjenvalg

Styremedlem

- Anne Tengs-Pedersen

Direkte gjenvalg

Varamedlem 1

- Rune Hallberg

På valg (1 år)

Varamedlem 2

- Stuart French

På valg (1 år)

Styrets enstemmige innstilling til ny valgkomite 2020
Leder

- Kristi Elin Larsen

Gjenvalg

Medlem

- Eirik Holm

Gjenvalg

Medlem

- Cecilie Ersdal

På valg

_________________

___________________

Eirik Holm (Leder)

Kristi Elin Larsen (Medlem)
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