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INNLEDNING 
Denne klubbhåndboken skisserer hvordan Malvik IL organiseres og drives. Klubbhåndboken er ment å være et 
oppslagsverk for de til enhver tid tillitsvalgte i MIL1 
Stiftelsesdatoen for Malvik Idrettslag er 1.2.1933, men organisert idrettsarbeid i Malvik har røtter tilbake til siste 
halvdel av 1800-tallet. Det eldste idrettslaget i Ytre Malvik er Markabygda Idrettslag som ble stiftet i 1902. 
Initiativ til dannelsen av det første Malvik Idrettslag ble tatt av Malvik Arbeiderlag.  Konstituerende møte ble 
holdt den 22.1.1933 på “Lidskjalv”, datidens forsamlingshus som lå i Malvik sentrum.  Som en utløper av 
ungdomslaget Vidar ble det dannet et idrettslag med samme navn.  Det viste seg imidlertid at Vidar-navnet 
allerede var opptatt så laget fikk ikke lov til å beholde det. Etter siste verdenskrig ble idrettslaget Vidar 
sammensluttet med Malvik idrettslag. I 1930-årene var det enda et idrettslag i Ytre Malvik, Malvik Turn & 
Idrettsforening, som arbeidet meget aktivt i årene før siste verdenskrig. Etter krigen ble også dette laget oppløst 
og medlemmene gikk inn i Malvik Idrettslag.  
Det er skrevet tre mer omfattende beretninger om Malvik Idrettslag. Den første ble ferdig til lagets 50-
årsjubileum i 1983 og er på 102 sider.  Denne beretningen kom i nytt opplag til lagets 60- 
årsjubileum i 1993.  Samtidig ble det laget en ny beretning om de 10 årene fra 1983 - 1993: “Heia, heia, gå nå 
på”.  Virksomheten videre frem til 70 års jubileet i 2003 har også fått sin beretning: ”Idrett 
for alle gjennom 70 år”. 
 

1 LOVNORM FOR IDRETTSLAG 

1.1  Generelt om lovnorm for idrettslag  

1.1.1  Ufravikelig lovnorm  
Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av 
idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs 
lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget.  

1.1.2  Innmelding i NIF  
Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF, kan laget gjøre 
endringer i loven. 

1.1.3  Lovendringer  
Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og 
krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning. 
Lovendringer i idrettslagets lov 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. Ved endring av loven kan idrettslaget legge 
til det idrettslaget selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov. Intern organisering av idrettslaget skal 
reguleres gjennom idrettslagets organisasjonsplan.  
Motstrid mellom idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm 
Tilleggene/endringene i idrettslagets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, bestemmelser og 
forskrifter) eller mot denne lovnorm. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse i idrettslagets lov og NIFs 
regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i idrettslagets lov være tilsvarende ugyldig. 
NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no 

1.2  Gjeldende Lovnorm for Idrettslag (sitat)  

     
Generelt om lovnorm for idrettslag 
Ufravikelig lovnorm  

                                                           
11 Forslag til endringer/oppdatering av klubbhåndbok spilles inn til leder i hovedstyret 

http://www.idrett.no/
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Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av 
idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs 
lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget.  
 
Innmelding i NIF  
Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF, kan laget gjøre 
endringer i loven. 
 
Lovendringer  
Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og 
krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning. 
Lovendringer i idrettslagets lov 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. Ved endring av loven kan idrettslaget legge 
til det idrettslaget selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov. Intern organisering av idrettslaget skal 
reguleres gjennom idrettslagets organisasjonsplan.  
 
Motstrid mellom idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm 
Tilleggene/endringene i idrettslagets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, bestemmelser og 
forskrifter) eller mot denne lovnorm. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse i idrettslagets lov og NIFs 
regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i idrettslagets lov være tilsvarende ugyldig. 
 
NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no 
 
 

http://www.idrett.no/
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LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) 
(Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) 
lov for MALVIK Idrettslag, stiftet 01.02.1933 (dato/år), med senere endringer, senest 
av……………………….godkjent av ………….idrettskrets den………………… 
 
 
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 
 
(2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.3 
 
(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets, hører hjemme i Malvik kommune, og er 
medlem av Malvik idrettsråd4. 
 
(4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for 
idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. 
 
§ 3 Medlemmer 
 
(1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som 
medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget 
og andre organisasjonsledd i NIF. 
 
(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen 
er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at 
rekommandert melding er mottatt. 
 
(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første 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. 

                                                           
2 Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel 
familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og 
har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis.  
3 Idrettslaget må være medlem i de(t) særforbund som lagets idrettsgrener omfatter, 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. Det er årsmøtet i idrettslaget som vedtar hvilke idretter 
idrettslaget skal organisere, og vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.  
4 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer 
enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte ved lovendringsvedtak hvilket idrettsråd det tilhører. 
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(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. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 
 
(7) Idrettslaget skal føre medlemslister.  
 
(8)Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift 
gitt av Idrettsstyret. 
 
§ 4 Medlemskontingent og avgifter 
 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets 
aktivitetstilbud. 
 
 
II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  
 
§ 5 Kjønnsfordeling 
 
(1)Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i 
idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn. 
 
(2)Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det 
skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det 
velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller 
ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  
 
(3)Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 
 
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse 
av bestemmelsen.  
 
§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. 
 
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned 
og ha oppfylt medlemsforpliktelsene5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.  
 
(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. 
Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.  
 
(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, 
kontrollkomité, lovutvalg, revisor.  
  
(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.  
 
(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde.  
 
(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i 
idrettslaget. 
 

                                                           
5 For eksempel skyldig kontingent.  
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(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å fremme forslag 
under årsmøtet. 
 
 
§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 
 
 (1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt 
som får ansettelse i idrettslaget plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.  
 
(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i 
overordnede organisasjonsledd. 
 
(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i 
idrettslaget.  
 
(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes 
med et ansettelsesforhold med idrettslaget. 
 
(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere 
medlemmer blant de ansatte til idrettslagets styre. 
 
(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. 
 
(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.6 
 
§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget 
 
(1) En person som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av 
idrettslaget er ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, 
ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av 
idrettslaget. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik 
avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.  
 
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant 
til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 
 
(3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. 
 
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 
 
§ 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.  
 

                                                           
6 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.  



 
8 

M
IL

 -
 K

lu
b

b
h

å
n

d
b

o
k

a
   

 2
4

. j
a

n
u

a
r 

2
0

1
3

 

(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 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 saksbehandling7 eller ved fjernmøte8. 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 og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse 
 
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres 
vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for 
tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av 
årsberetningen.  
 
 
III. ØKONOMI 
 

                                                           
7 For eksempel møte per e-post. 
8 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 
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§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.  
 
(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. 
 
(2) Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og 
revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. 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. 
 
(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, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.  
 
(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv 
egenkapital. 
 
(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 av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse og 
virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmakts-reglement 
knyttet til slike disposisjoner.  
 
 
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  
 
 
§ 13 Årsmøtet 
 
(1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i………….. måned. 
 
(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. Innkalling kan 
henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal 
behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre 
nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en 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 styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte 
på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 
 
(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på 
utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet 
vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 
 
§ 14 Ledelse av årsmøtet 
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Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget. 
 
§ 15 Årsmøtets oppgaver 
 
(1) Årsmøtet skal9: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker.  
7. Fastsette medlemskontingent. 
8. Vedta idrettslagets budsjett 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
10. Foreta følgende valg: 
    a) Leder og nestleder 
    b) inntil 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer (endret årsmøte 30.04.2015) 
      Fotballeder og håndballeder får plass i hovedstyret. I tillegg får de øvrige avdelinger 1 plass som 
      Rulleres ved hvert årsmøte etter følgende plan; Ski(2015), Orientering – svømming- friidrett – sykkel 
- padling og tennis.(vedtatt  på ekstra årsmøte 30.04.2015) 
    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
    d) 2 revisorer  
    e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 
    f) Valgkomité rulleres med følgende plan: Fotball og håndball har hovedansvaret. To avdelinger 
       i tillegg deltar etter samme rekkefølge som valg til hovedstyret.( vedtatt på ekstra årsmøte 
30.04.2015) 
(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges  i 
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 
 
(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.(utgår se pkt f) ovenfor. 
 
 
§ 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 

                                                           
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. 
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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.  
 
(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8. 
 
§ 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 styret 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. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene 
gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. 
 
(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst 
tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets 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 årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 
 
§ 18 Idrettslagets styre 
 
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
 
(2) Styret skal:12 
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.  
 
(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 
 
§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer 
 
(1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med 
unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.  
 
(2) Idrettslaget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Idrettslagets årsmøte bestemmer opprettelse av 
grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av 
idrettslagets organisasjonsplan,  
jf. § 15 pkt. 9. 
 

                                                           
12 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Idrettslaget står fritt til å legge til andre 
styreoppgaver i bestemmelsen.  
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(3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og grupper/avdelinger kan ikke 
inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse jf. § 19. 
 
 
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.  
 
(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv.  
 
 § 22 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs 
(1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med 
minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket 
her gjentas med 2/3 flertall. 
(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget.14 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 til behandling av saken. 
(4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister således sitt 
medlemskap i NIF.  
 

 Malvik Idrettslag (MIL) 

1.3  Organisering 
Laget har i dag følgende organisasjon: 

                                                           
14 Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes. 
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1.4  Hovedstyre 
Hovedstyret består av:  
    a) Leder og nestleder 
    b) inntil 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer (endret årsmøte 30.04.2015) 
      Fotballeder og håndballeder får plass i hovedstyret. I tillegg får de øvrige avdelinger 1 plass som 
      Rulleres ved hvert årsmøte etter følgende plan; Ski(2015), Orientering – svømming- friidrett – sykkel - padling og 
tennis.(vedtatt  på ekstra årsmøte 30.04.2015) 
    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
    d) 2 revisorer  
    e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 
    f) Valgkomité rulleres med følgende plan: Fotball og håndball har hovedansvaret. To avdelinger 
       i tillegg deltar etter samme rekkefølge som valg til hovedstyret.( vedtatt på ekstra årsmøte 30.04.2015) 
(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges  i 
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 
 
Hovedstyret har ansvaret for 3 av lagets treningstilbud, som ikke er egne avdelinger på linje med de andre 
avdelingene i laget. Treningstilbudene det gjelder er gjengitt i hhv 1.4.1, 1.4.2 og 1.4.3. 
Hovedstyret har driftsansvaret for 8 av anleggene som laget disponerer. Anleggene laget disponerer er beskrevet i 
det følgende.  

1.4.1  Allidrett  
Allidrett drives av et medlem i Hovedstyret i samarbeid med en eller flere aktivitetsledere for 5 & 6-åringer.    
Virksomheten drives som et koordinert samarbeid med de ordinære avdelingene, og hver avdeling som har 
aktivitet innen allidretten oppnevner en ansvarlig kontaktperson for denne virksomheten. Representanten bør 
sitte i styret for avdelingen.  Avdelingene har ansvaret for allidretten i hver sine perioder. Allidretts-ansvarlig 
utarbeider i samråd med aktivitetslederne og avdelingene en årsplan for virksomheten. Til grunn for arbeidet 
ligger ”Retningslinjer for barneidrett i Malvik Idrettslag” ref HOLD og Idrettens barnerettigheter og 
bestemmelser. 
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1.4.2  Basistrening 5 & 6 tr inn 
Malvik IL har i flere år hatt et basistreningstilbud til ungdom på tvers av de ulike avdelinger i regi av 
friidrettsavdelingen.  Høsten 2011 (19.10.11) startet laget opp et nytt tilbud med basistrening også for 10 & 11 
åringer (5 & 6 skoletrinn) etter initiativ fra Sportslig Forum.  Treningen er ledet av hovedtrener med roterende 
assistanse fra andre trenere i lag/avdelinger.  
Basistrening er skadeforebyggende, sosialt på tvers av avdelinger og kjønn og et tilbud til alle de som ikke har 
funnet en idrettsspesialisering.  Flere fotball/håndball lag og treningsgrupper har nå bygd inn basis treningen som 
en del av det vanlige treningsopplegget.  Her får alle en mulighet til å delta uten noen som helst idrettslig 
bakgrunn.  Det stilles ingen sportslige krav annet enn at de har lyst til å være med å trene.  Treningen vil ta sikte 
på å gi alle barn en mestringfølelse og vil gi rom for ulike ferdigheter.    
 

1.4.3  Seniorklubb 
Seniorklubben ble opprettet i år 2000 som et aktivitetstilbud til eldre i Malvik. Klubbstyret legger opp 
dagsturer med turleder i barmarksesongen, en fjelltur over tre dager på høsten, og en "måneskinnstur" i mars 
måned er blitt tradisjon. I vinterperioden holdes møter med hovedinnslag fra friluftsliv og helse. Aktivitetsplan 
samlet for hele året legges ut på MIL`s hjemmesider. Turer og møter averteres i lokalavisa. 

1.4.4  Klubbhuset 
Klubbhuset ble satt opp på dugnad i 1998 av MIL’s medlemmer. Huset er nå i kommunal eie hvor MIL har 
leieavtale. 
Klubbhuset ledes av et styre på tre medlemmer som velges av lagets årsmøte. To av medlemmene velges for to år, 
det tredje medlemmet for ett år.  Leder av styret velges blant medlemmene for ett år.   
Formålet med klubbhuset er at det skal dekke lagets behov for lokaler til møter og interne arrangementer, være et 
samlingspunkt og en miljøskapende faktor for lagets medlemmer.   For storsalen og kafeen gjelder sambruk med 
Vikhammer ungdomsklubb, og ”Mandagsklubben” (psuh) er fast leietaker av de nevnte lokalene på kvelden 
mandager. Ved bruk av huset må lagets medlemmer ha dette for øye. Laget har absolutt førsterett på bruken av 
fellesarealene på tirsdager og torsdager.   
All utleie av huset skal registreres på MIL`s hjemmesider.  Møterom reserveres hos forretningsfører & sekretær i 
laget.  Storsalen med kjøkken kan leies ut til selskaper også til ikke-medlemmer av laget når dette ikke er til 
hinder for den vanlige bruken av lokalene.  Se vedlegg 5: Vedtekter for Malvik idrettslags klubbhus.  
 

1.4.5  Nye Viksletta 
Nye Viksletta omfatter følgend anlegg: kunstgressbane, gressbane, friidrettsbane og grusbane.   
Ny kunstgressbane og friidrettsanlegg ble klart i 2003. MIL har tatt alle kostnader, sammen med spillemidler, for 
begge disse anleggene. Malvik kommune eier banen. 
Vedlikehold og opprusting av utstyr på Viksletta ivaretas av et styre på tre personer. 
Fotball ved sportslig leder(e) fordeler trenings- og kamptider.  Friidrettsbanen styres av friidrettsavdelingen.   
Kamper i sesongen fordeles av fotballkretsen.  Trenere/lagledere for de enkelte lag har ansvaret for at spillere 
rydder etter seg etter hver trening/kamp.  
Det forefinnes egen redskapsbu på kunstgresset (disponeres av fotball) og en på friidrettsbanen (disponeres av 
friidrett). 

1.4.6  Messebygget  
Opprinnelig en spisemesse fra 1941, men ble overtatt av direktoratet for naturforvaltning i 2004. 
Malvik IL har en intensjonsavtale med Malvik Kommune om langtidsleie av Messebygget.   
Messebygget leies ut til trening 4 dager i uken i perioden september-mars.   Lagets avdelinger så vel som andre 
organisasjoner har brukt huset til møter og årsavslutninger. Bygget leies også ut i helger (minnesamvær, barnedåp, 
konfirmasjon, bryllup etc.). Messebygget er godkjent av mattilsynet og Trøndelag Branntilsyn. 

1.4.7  Sandvolleyballbane 
Sandvolleyball-bane ble anlagt av MIL i 2005.  

1.4.8  Skihytte 
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Skihytte på Jervskogen finansieres og driftes av MIL. 

1.4.9  Kajakkhus 
Kajakkhuset på Midtsand er tilrettelagt og vedlikeholdes med midler fra MIL.  

1.4.10  Vulusjøhytta 
Fjellstyret (Malvik kommune) leier ut Vulusjøhytta til MIL. 

1.4.11  Hjertestartere 
MIL har tre hjertestartere. Disse befinner seg på følgende lokasjoner; 

 Malvikhallen (gang 2.etasje) 
 Klubbhuset (kjeller) 
 Jervskogen 

1.4.12  Avdelingsstyrer  
Avdelingene ledes av valgte styrer. Virksomheten i avdelingene skal skje i henhold til lagets vedtatte mål og 
retningslinjer og innenfor de rammer som er trukket opp av hovedstyret og avdelingenes egne årsmøter. 

1) Har lagets årsmøte gjort vedtak om å opprette avdelinger, ledes hver avdeling av et styre på 5 til 7 
medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer/ materialforvalter og styremedlemmer.  
Avdelingsstyret velges av avdelingens årsmøte og skal godkjennes av lagets årsmøte. Årsmøte i 
avdelingene skal avholdes senest 3 uker før lagets årsmøte. Innkalling skjer med 14 dagers varsel - 
Spesiell innkalling sendes medlemmene i hovedstyret.  

2) Avdelingsstyret er ansvarlig overfor avdelingsstyrets årsmøte og hovedstyret for hele sin virksomhet og 
avdelingens økonomi. Avdelingens årsmøte vedtar treningsavgift for utøvere 12år og eldre og evt. 
tilleggsavgift til særformål innen avdelingen. Disse midler disponeres av avdelingsstyret. 

3) Avdelingsstyret skal sørge for hensiktsmessig organisering av sin aktivitet, økonomisk styring og kontroll 
samt planlegging og utvikling innenfor sitt område og holde seg oppdatert overfor sin krets og sitt 
særforbund. 

4) Avdelingsstyret skal behandle alle faglige saker som gjelder avdelingens idrettsgren. I idrettstekniske 
saker som bare vedrører avdelingen, handler avdelingen selvstendig.  

5) Avdelingsstyret skal legge vekt på de fordeler som ligger i samarbeid med de øvrige avdelinger i laget 
både sportslig, administrativt og miljømessig. 

6) Avdelingsstyret legger fram beretning om avdelingens virksomhet for lagets årsmøte; arrangement, 
deltakelse og plassering i stevner mv. 

 

1.5  Samarbeidsutvalg 
MIL har i tillegg følgende samarbeidsutvalg på tvers av avdelingene: 

1.5.1  Anleggskomite  
Anleggskomiteen er ledet av representant fra Hovedstyret og består av representanter fra avdelingene.  Komiteen 
har som formål å: 

1) Koordinere anleggs- og vedlikeholdsbehov 
2) Utvikle anleggsstrategi for MIL 
3) Veilede ved bruk av og investeringer i MIL’s anleggskonto 

 

1.5.2  Sportslig Forum 
Sportslig Forum består av sportslige ledere (evt hovedtrener/leder for de avdelinger som ikke utpeker sportslig 
leder) på tvers av laget.  Forumet innkalles av koordinator fra Hovedstyret. Forumet møtes minst 2 ganger i året 
og arbeider bl.a. med koordinering og samarbeid av lagets idrettstilbud, samt basistrening. I desember 2011 
lanserte forumet ’Retningslinjer for Samarbeid og Sesongoverganger mellom avdelinger’ (HOLD. Retningslinjer 
for Barneidrett i Malvik Idrettslag). 
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Sportslig forum er ansvarlig for tilrettelegging og samordning av basistrening – ref. pkt. der er rotasjonsplan 
(assistere på basistreningene) for trenerne. 
Sportslig forum har ansvar for utarbeidelse og oppfølging av en årsplan for arrangementer i regi av MIL, og for 
fortløpende å samarbeide om å finne løsninger ift. Evt. kollisjoner som oppstår. Så langt det lar seg gjøre bør 
årsplanen etterleves. 

1.5.3  Økonomisk Forum 
Forumet består av økonomiansvarlige og kasserere på tvers av laget.  Gruppa innkalles av Forretningsfører og 
møtes 2-4 ganger i året bl.a. for å samordne økonomistyringen i laget. 

1.5.4  Markedsforum 
Gruppa består av markedsansvarlige på tvers av laget, innkalles av leder/markedsansvarlig i Hovedstyret og møtes 
2-4 ganger i året bl.a. for å samordne og koordinere sponsorvirksomheten i laget samt utveksle erfaringer. 

1.5.5  Forretningsfører  
Hovedstyret har fullmakt til å ansette en forretningsfører i deltidsstilling. Det utarbeider stillingsinstruks for 
forretningsføreren og oppretter skriftlig avtale med hensyn til lønns- og arbeidsforhold.  Når det gjelder 
økonomifunksjonen skal forretningsføreren:   

 Føre hovedlagets regnskap etter NIF’s retningslinjer for regnskapsførsel, og ”Idrettens kontoplan” 
herunder årsavslutning.  

 Betale innen forfall lagets regninger som skal være attestert av lederen i hovedstyret. 
 Utarbeide budsjett for laget i samarbeid med hovedstyret. 
 Sammenfatte hovedtallene i lagets og alle avdelingenes regnskap inklusive balanse, resultatkonto og 

beholdninger i en samleoversikt halvårlig. 
 Kreve inn medlemskontingenten fra lagets medlemmer.  
 Kreve inn treningsavgift for utøvere 11 år og yngre. 
 Følge opp/kontakte offentlige myndigheter mht. bevilgninger og støtteordninger. 
 Innkalle til og lede Økonomisk Forum 2-4 ganger i året. 
 Holde jevnlig kontroll med avdelingenes regnskaper og gi avdelingskassererne nødvendig opplæring. 
 Holde hovedstyret løpende informert om den økonomiske situasjonen i laget og avdelingene.  

Når det gjelder sekretærfunksjonen skal forretningsføreren:  
 Vedlikeholde lagets medlemsregister.  
 Motta lagets post i form av brev eller E-post, besvare eller evt. videreformidle denne.  
 Sende innkalling til og føre protokoll fra styremøtene og fellesmøtene og distribuere utskrift til 

styremedlemmene og avdelingene.  
 Søke om offentlige og andre midler som kan tildeles laget.  
 Ha budsjettansvar for anskaffelser og forbruk for det som hører hjemme under sekretærfunksjonen.  
 Sørge for nødvendig vedlikehold av beholdningen av lagets offisielle brevpapir, konvolutter og andre 

rekvisita.  
Godtgjørelsen for stillingen fastsettes av hovedstyret som ved opprettelse av avtale kan legge til flere eller sløyfe 
enkeltoppgaver i listene.  Det kan avtales dekning av telefonutgifter, fast kjøregodtgjørelse, internettbruk og evt. 
andre kostnader som er nødvendige for utførelsen av jobben.   Avtalen skal legges frem for årsmøtet eller 
fellesmøtet.  
 

1.6  Ti lknytning t i l  andre organisasjoner  

1.6.1  Malvik idrettsråd ( t idl. idrettens kontaktutvalg, IKU)   
Malvik kommunes idrettsråd er et felles organ for idrettsbevegelsen i kommunen.  Det er utarbeidet 
retningslinjer for idrettsråd av Norges Idrettsforbund: Rettledning for idrettens kontaktutvalg.  Her heter det 
bl.a.: “Idrettens kontaktutvalg er opprettet for at idrettslagene skal ha sitt eget, felles samlingsorgan i kommunen, 
valgt av idrettslagene selv for å samordne, prioritere og fremme idrettslagenes interesser, ønsker og behov. 
Kontaktutvalget skal stå som fellesnevner for alle idrettslag i kommunen og som kontakt- og samarbeidsledd 
mellom idrettslagene og de kommunale myndigheter”. 
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Det er også vedtatt et sett vedtekter for idrettsrådet.  De finnes i vedlegg 3.  Det som er viktig å merke seg er at 
antall representanter et lag kan møte med i idrettsrådets årsmøte avhenger av antall medlemmer i laget. Vedtatt 
på IKU’s årsmøte i 1992 ble følgende:  

 Lag under 500 medlemmer - 2 repr.  
 lag med fra 501 til 1000 medl. - 3 repr.  
 lag med fra 1001 til 1500 medl. - 4 repr.  
 lag over 1500 medl. - 5 repr.  

Videre kan nevnes at leder velges hvert år.  Valgperioden for de andre styremedlemmene er i regelen 2 år.  
I Malvik har idrettsrådet som regel behandlet fordeling av aktivitetsmidler og ikke minst fordeling av timer i 
idrettshall mv.  

1.6.2  Sør-Trøndelag Idrettskrets  (STIK)   
Malvik IL (MIL) er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom Sør-Tr.lag Idrettskrets (STIK) og er medlem 
av følgende særforbund: 

 Norges Fotballforbund 
 Norges Håndballforbund 
 Norges Skiforbund 
 Norges Friidrettsforbund 
 Norges Orienteringsforbund 
 Norges Padleforbund 
 Norges Svømmeforbund 
 Norges Cykleforbund 
 Norges Tennisforbund 

MILs hovedstyre/årsmøte velger utsendinger til tinget i STIK, avdelingene velger utsendinger til særkretsenes 
ting.  Kompetanse innen idrettspesifikk karakter skaffes via den enkelte særkrets/region, fellesidrettslig 
kompetanse skaffes via henvendelse til STIK. 
 

2 HOVEDMÅL FOR LAGET  
Følgende hovedmål ble vedtatt på årsmøtet i 1992:  

1) Malvik Idrettslag skal ha plass til alle.  
2) Det skal være trivelig og trygt i Malvik Idrettslag  

2.1  Malvik Idrettslag skal ha plass ti l  al le  
I arbeidet med å nå dette målet er det viktig å se helheten i barns oppvekstmiljø. Det krever  

 samarbeid mellom avdelingene i laget  
 samarbeid med andre lag og organisasjoner som også har aktivitetstilbud til barn og unge  
 at vi kan tilby aktiviteter som barn og unge ønsker å delta i   
 et ambisjonsnivå tilpasset barns behov og vanlige folks økonomi  

For å nå dette hovedmålet og oppfylle viktige krav er sentrale delmål skissert i de påfølgende underkapitler. 

2.1.1  Det skal være økonomisk overkommelig å delta i  MIL  
Det skal være økonomisk overkommelig å delta i MIL  
Tiltak:  

 Laget skal ha en felles aldersdifferensiert treningsavgift (i 3 trinn), opp til 12 år.  Deltagelse i antall 
stevner, cuper o.l. for barn under 12 år bør begrenses, og i hovedsak være arrangementer i Trøndelag.  

2.1.2  Det skal legges vekt på godt samarbeid  
Det skal legges vekt på å ha godt samarbeid mellom avdelingene i MIL og med andre lag og foreninger som 
organiserer barn og unge 
Tiltak:  

 Deltakelse i aktiviteter i andre avdelinger i laget og i andre lag (musikk, speider o.l.) er gyldig 
fraværsgrunn.  
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 MILs Retningslinjer for samarbeid og Sesongoverganger mellom Avdelinger skal etterleves. 

2.1.3  MIL skal ha kval itetsti lbud, t i lpa sset medlemmene  
MIL skal ha kvalitetstilbud, tilpasset medlemmene 
Tiltak:  

 Arbeidet med forbedring av idrettsanlegg, intensiveres.  Dette arbeidet skal koordineres via 
Anleggskomiteen. 

 Vi skal ha kontinuerlig skolering av trenere og ledere, ved bl.a. å tilby årlige temakvelder/ kurs i 
styrekompetanse, trenerutviklingsmoduler/ prosesser samt kurs i førstehjelp og hjerte/lungeredning. 

2.2  Det skal være trivel ig og trygt i  Malvik Idrettslag  
Det skal være trivelig og trygt i Malvik Idrettslag . Skal vi oppnå dette målet, krever det   

 at vi også legger vekt på tilhørighet og miljø i arbeid i laget  
 at folk som tar kontakt og viser engasjement blir møtt med velvilje og respekt  
 at barneidrett ikke subsidierer voksenidrett  
 at alle styremedlemmer, trenere og oppmenn har godkjent politiattest senest innen 1 måned etter at 

vervet er påbegynt.  
For å oppnå ovennevnte hovedmål og oppfylle viktige krav er sentrale delmål skissert i de påfølgende 
underkapitler. 

2.2.1  Vi skal skape engasjement  
Vi skal skape engasjement for laget og lagets aktiviteter i nærmiljøet, spesielt hos foreldregruppen. 
Tiltak:  

 Det skal legges større vekt på systematisk informasjon rettet mot nærmiljøet gjennom lagets ordning 
med foreldrekontakt, og spesielt i lagidretter skal videreutvikles  

 Mitt MIL (igangsatt i 2011) skal fortsatt utgis hvert halvår. 
 Sosiale arrangementer innen avdelingene og i laget som helhet videreutvikles.  
 Det arbeides for utvidet bruk av Klubbhuset, evt. med faste åpningstider.  

2.2.2  Vi skal t i lrettelegge for medinnflytelse og ansvar  
Forholdene skal legges bedre til rette for økt medinnflytelse og ansvar for ungdom i laget.  
Tiltak:  

 Leder- og treneropplæring skal tilbys de yngre  
 Det skal legges vekt på å få valgt inn ungdom i avdelingsstyrene  
 Ungdom oppnevnes som medlemmer i arrangementstaben ved egne arrangementer  

2.2.3  MIL skal ha attraktive mosjonstilbud  
MIL skal ha de mest attraktive mosjonstilbud for ungdom og voksne  
Tiltak:  

 MIL skal tilby basistrening til barn og ungdom fra de er 10 år 
 MIL vil videreføre herretrimmen og trim/aerobics for damer 
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3 ØKONOMI  

3.1  Regler og retningsl injer for regnskapsføring  

3.1.1  Ansvar   
MILs regnskaper føres etter idrettens kontoplan. Regnskapene følger kalenderåret.  MILs regnskaper består av 
avdelingenes regnskaper, hovedstyrets regnskap og lagets sammenstilte regnskap.   
Avdelingenes årsmøter godkjenner sine egne regnskaper etter at de er godkjent av en av lagets revisorer, før de 
også behandles av idrettslagets årsmøte.   Det sammenstilte totalregnskapet legges fram til godkjenning på lagets 
årsmøte (i februar).  
Hovedstyret har ansvar for økonomien og økonomistyringen i hele laget. Skal for eksempel andre i laget ha 
anvisningsmyndighet, må myndigheten delegeres via vedtak i hovedstyret.  Innen styret er det styrets leder som 
har hovedansvaret. 

3.1.2  Idrettens kontoplan  
Malvik idrettslag skal benytte Idrettens kontoplan i alle sine ledd. Det vil si vi skal bruke hovedmønsteret i planen.  
Oppdelingen (spesifiseringen) kan variere.   Det er ingen grunn til å dele opp mer enn høyst nødvendig. NIF har 
gitt ut et eget hefte “Idrettens kontoplan” som kan skaffes av Sør-Trøndelag Idrettskrets.  
En viktig grunn til at alle enheter i laget skal bruke denne kontoplanen er at vi dermed legger forholdene til rette 
for en enhetlig rapportering, og for sammenfatning av avdelingenes regnskaper til et totalregnskap for laget.  
Kontoplanen skal også benyttes ved oppsetting av budsjett. I den forbindelse skal artskoder benyttes for en mer 
detaljert budsjettering.   

3.1.3  Regler for utgiftsgodtgjørelse  
Bestemmelsene i lov og forskrifter om lønnsinnberetning skal selvsagt følges.  Avdelingenes ledere og kasserere 
må derfor sette seg inn i de relevante bestemmelser  
Følgende regler gjøres gjeldende for Malvik Idrettslag:  

3.1.4  Generelle regler  
Som hovedregel gjelder at den myndighet i laget - avdelingens ledelse eller idrettslagets ledelse - som avgjør hvem 
som skal ha godtgjørelse også har ansvaret for at godtgjørelsen blir utbetalt og innberettet til skattemyndighetene 
og at de tilhørende avgifter blir betalt.  
De viktigste former for utgiftsgodtgjørelser er:  

 Kjøregodtgjørelse (km. godtgjørelse)   
 diettgodtgjørelse   
 telefongodtgjørelse  
 dekt utgifter til arbeidstøy  

3.1.5  Kjøregodtgjørelse  
Styret i den enkelte avdeling avgjør hvem innen avdelingen som har rett til kjøregodtgjørelse. For hovedstyret har 
fellesmøtet tilsvarende myndighet. Som hovedregel skal foreldres/foresattes og tillitsvalgtes bruk av bil i 
forbindelse med møter, eller transport av personer eller utstyr i sammenheng med trening og konkurranser, ikke 
være berettiget kjøregodtgjørelse.  
Styret i den enkelte avdeling og hovedstyret, kan vedta unntaksbestemmelser for særlig belastende 
transportoppdrag. Hovedstyret/avdelingsstyret kan også vedta at andre som yter laget/avdelingen tjenester skal 
ha kjøregodtgjørelse. I tilfelle kjøregodtgjørelse utbetales, benyttes statens satser for liten bil.  

3.1.6  Diettgodtgjørelse  
Avdelingens styre avgjør i hvert enkelt tilfelle hvorvidt det skal utbetales diettgodtgjørelse i forbindelse med et 
reiseoppdrag. Forutsetningen for at diett skal kunne utbetales er at reisen er å betrakte som pålagt av styret i 
avdelingen eller avdelingens årsmøte. Tilsvarende myndighet har hovedstyret for reiseoppdrag for hovedlaget.  
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Dersom reisen er pålagt av overordnet myndighet, skal avgjørelse om godtgjørelse fattes av samme myndighet, så 
fremt ikke annet er bestemt.  
I tilfelle diettgodtgjørelse skal utbetales, dekkes kost og losji etter regning, dog begrenset oppad til det som er 
maksimumsbeløp etter statens reiseregulativ.  

3.1.7  Telefongodtgjørelse  
Hovedstyret og avdelingene kan avgjøre om egne tillitsvalgte, trenere, oppmenn eller andre skal ha dekt utgifter 
til telefon. Det som kan dekkes er abonnementsavgift og/eller inntil 300 tellerskritt i kvartalet. Total 
telefongodtgjørelse begrenses oppad til kr 1500 pr år.  

3.1.8  Arbeidstøy  
Avdelingene og hovedstyret kan vedta at trenere/oppmenn eller andre skal ha dekt utgifter til idrettstøy/sko eller 
-utstyr. Det som i så fall kan dekkes må ha bakgrunn i reelle, dokumenterte utgifter og ses i forhold til det omfang 
vedkommende er engasjert i avdelingens virksomhet. 
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3.2  Anvisningsmyndighet  
Avdelingsleder gis generell fullmakt til å anvise regninger som vedrører avdelingen, med de unntak som her 
følger:    

1) Dersom investeringer/kostnader ved et enkelt tiltak i en avdeling overstiger kr 25.000.- utover godkjent 
budsjett skal skriftlig forhåndsgodkjenning innhentes fra lederen i hovedstyret.  

2) Utbetalinger til hovedstyrets leder eller forretningsfører skal med unntak av faste årlige godtgjørelser 
anvises av to styremedlemmer i fellesskap.   

3) Utbetalinger til avdelingsleder eller kasserer skal anvises enten av hovedstyrets leder eller av to av 
avdelingsstyrets medlemmer i fellesskap.  

3.3  Retningsl injer for etablering av samarbeidsavtaler  

3.3.1  Formål  
Formålet med retningslinjene er å sikre éns og profesjonell opptreden av lagets representanter på 
sponsormarkedet. De respektive avdelinger kan ikke tegne avtaler som er konkurrerer med hovedsposnoratene til 
MIL, med mindre dette avklares med markedsgruppen og gjeldende samarbeidspartner. 

3.3.2  Målsetting med sponsorkontrakter  
Sponsorkontrakter mellom MIL og sponsorer skal ha som målsetting å  

 profilere sponsorene 
 skaffe inntekter til aktivitet i MIL 

3.3.3  Målgruppe 
Sponsorer bør være næringsdrivende og ideelle organisasjoner i Malvik kommune, Trondheim, Nord- og Sør-
Trøndelag. Bedrifter med næringsvirksomhet i nærmiljøet (Malvik kommune) skal prioriteres.  
Hovedstyret og hver enkelt avdeling innenfor MIL kan inngå sponsorkontrakter.  Innen hver avdeling skal det 
oppnevnes en person eller markedsgruppe som er ansvarlig for at etableringen skjer etter gjeldende retningslinjer 
og for å holde oversikt over inngåtte sponsoravtaler i avdelingen.   Den markedsansvarlige skal delta i idrettslagets 
markedsforum for å utveksle informasjon og koordinere markedsaktiviteten med markedsansvarlige fra andre 
avdelinger og hovedstyret.   Forumet skal holdes løpende orientert om hvilke avtaler det arbeides med til enhver 
tid.   Det kan ikke inngås avtaler som strider mot avtaler som MIL allerede har, eller som MIL ønsker å ha. 

3.3.4  Etablering av samarbeidsavtaler  
Kontraktene skal være skriftlig.  Hovedstyret skal signere alle sponsorkontrakter dersom det er juridiske eller 
økonomiske forpliktelser involvert i hht.? basislovnormen.  Det sendes kopi til hovedstyret av alle 
sponsorkontrakter med verdi over 10.000 kroner.  Alle kontraktene skal undertegnes i to eksemplarer hvorav 
partene beholder ett hver. Kontraktene skal minimum inneholde følgende:  

 avtaleparter  
 pris 
 varighet på avtale 
 hva kan sponsor få levert av tjenester 
 hvilke forpliktelser har MIL/avdelingen 
 hvor plasseres reklamemateriell 
 hvem bekoster materiell 
 hvem er eier av materiell 
 hvem bekoster skade på materiell 
 hvem henger opp/trykker på materiell 

For øvrig følges reklamereglement utgitt av NIF/NFF/NHF.  
Ingen lag kan inngå sponsoravtaler som ikke er forenlig med de etiske verdier og holdninger som MIL står for, 
eksempelvis godtas ikke reklame for alkohol og tobakk.  
Inntekten fra sponsoravtalene tilkommer den avdeling som har tegnet kontraktene.  



 
22 

M
IL

 -
 K

lu
b

b
h

å
n

d
b

o
k

a
   

 2
4

. j
a

n
u

a
r 

2
0

1
3

 

3.3.5  Plassering av reklame  
Avdelingene har enerett til plassering av reklame på egne konkurransedrakter.  Reklame på MIL’s vedtatte, felles 
overtrekksdrakt, skal begrenses og helst unngås. Plassering av slik reklame er hovedstyrets ansvar.  
Avdelingene har fortrinnsrett til plassering av reklame på egen konkurransearena slik:  

 Stadionreklame: Fotball, Friidrett, Hovedstyret  
 Malvikhallen: Håndball, Friidrett, Hovedstyret  
 Jervskogen: Ski, Orientering, Hovedstyret  
 Arrangementreklame: Alle avdelinger kan benytte seg av midlertidig oppsatt reklame knyttet til spesielle 

stevner og arrangementer i Malvikhallen og andre idrettsanlegg i Ytre Malvik.  
Det kan gis adgang til plassering av permanent reklame i Malvikhallen og på stadion av avdelinger uten egen arena, 
etter avtale med hovedstyret.  

 Sponsorprodukter som kan leveres  
 Reklameplass i Malvikhallen: Reklameskilt kan plasseres vis a vis tribunen og bak hvert mål. Størrelse på 

skilt skal fortrinnsvis være 1x2 m og 1x4m 
  Arenareklame på Viksletta: Skilt og reklameseil kan plasseres bak mål og langs siden på banen. Størrelse 

på skilt skal fortrinnsvis være 1x2 m og 1x4m 
 Stevnereklame: Produkter: Dagens sponsor, dagens matchball, stevnekunngjøringer (annonser), andre. 

Priser avtales mellom samarbeidspartner og avdeling.  

3.3.6  Aktuelle leverandører av reklameprodukter  
Ved kjøp av reklameprodukter (skilt, drakter etc.) brukes fortrinnsvis samarbeidspartnerne for  Malvik IL hvis de 
kan tilby produktene til konkurransedyktige vilkår.  
 
 

3.4  Medlemskontingent -  treningsavgifter  

3.4.1  Medlemskontingent  
Medlemskontingenten er delt i tre kategorier. Dette er  

 enkeltmedlemskap for medlemmer under 16 år  
 enkeltmedlemsskap for medlemmer over 16 år  
 familiekontingent 

Størrelsen på medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet, og denne saken er fast på årsmøtets dagsorden. Ved 
innmelding i laget er det viktig å få følgende opplysninger fra det nye medlemmet: fødselsår, navn, adresse, epost. 
Familiekontigenten er å betrakte som en rabattordning, dvs at alle de familimedlemmer som skal registreres som 
medlemmer i MIL ved innbetaling av denne kontigenten, må navngis ifbm betaling av familiekontigenten hver 
gang kontigenten betales for at medlemskap skal være gyldig. Med mindre familiemedlemmer navngis er det kun 
betalers navn som blir registrert som medlem.  
Hovedstyret har ansvaret for innkreving av medlemskontingenten.   
Det er et krav at alle som deltar i konkurranse og således representerer Malvik idrettslag skal være medlem av 
laget.  Også ut fra en økonomisk vurdering er det viktig å ha stort medlemstall, særlig medlemmer under 25 år, 
for dette antall legges til grunn ved fordeling av kommunens støtte til idrettslag, de såkalte aktivitetsmidler. 
Tilskudd fra kommunen blir utbetalt mot ajourførte medlemslister som sendes kommunen én gang i året.   Derfor 
gjelder all refusjon fra hovedstyret til avdelingene kun for betalende medlemmer, jf pkt 3.7.1.   Innkreving av 
medlemskontingent kan variere. I dag sendes ut utfylt giroblankett som kan betales på posten, i bank eller over 
nettbank.   

3.4.2  Treningsavgifter  
Avdelingene har ansvaret for innkreving av treningsavgifter, men de generelle regler for utforming og innkreving 
av treningsavgift, bl.a. størrelse mv. ble høsten 1997 fastlagt av hovedstyret med iverksettelse fra 1. januar 1998:  

1) Hovedstyret krever inn treningsavgift for alle medlemmer f.o.m. året de fyller 7 år, t.o.m. året de fyller 
11 år. Èn innbetalt avgift gir rett til trening i alle avdelinger.    

2) For medlemmer f.o.m. 12 år krever de enkelte avdelinger selv inn treningsavgift. Slik avgift skal da 
betales fullt ut til alle avdelinger en deltar i.  
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3) Den enkelte avdeling har, etter vurdering av driftsutgiftene for sin idrett, anledning til å kreve inn ekstra 
avgift for å dekke utgiftene. Slik avgift må ikke betegnes som treningsavgift og det må klart fremgå av 
betalingsblanketten hvorfor et slikt tillegg kreves.  

4) Alle avdelinger har rett til refusjon av treningsavgift for medlemmer 11 år og yngre som har betalt slik 
avgift, selv om de ikke har betalt medlemskontingent til idrettslaget. Manglende kontingentinnbetaling 
fører til utelukkelse fra trening. Dette må følges opp av avdelingene og hovedstyret.  

5) Det er en forutsetning at alle som deltar i lagets aktiviteter er medlemmer i laget og betaler 
medlemskontingent.  Medlemskontingenten for Malvik IL kreves inn en gang årlig med betalingsfrist i 
april.  

6) For medlemmer t.o.m. 11 år gjelder utsendelse av krav om innbetaling av treningsavgift ved 
avdelingenes sesongstart og med 1 måneds betalingsfrist.  

7) Giroblankettene sendes pr. post.  
8) Avdelingene har ansvaret for àjourføring og leverer fullstendige medlemslister for alle aldersgrupper 

minst en gang pr. år: 31. januar og supplering ved behov: 15. April og 1.september.   
9) Det refunderes treningsavgift en gang årlig pr. person pr. avdeling (i november).  Samtidig returneres 

medlemslister avkrysset for dem som har betalt til avdelingene.  
10) A  
11) Allidrettsansvarlig skal snarest mulig etter oppstart på høsten sende komplette deltakerlister (5-6 år) med 

navn, adresse og andre nødvendige opplysninger til MIL`s forretningsfører som krever inn treningsavgift.   
Hovedstyret fremmer foran hver sesong eget budsjett for allidretten.  Allidretten skal ikke subsidiere 
andre aktiviteter i laget.   Normalt betales ikke godtgjørelse til trenere/aktivitetsledere.  Barna til 
personer registrert som aktivitetsledere kan delta vederlagsfritt i aktiviteter i regi av allidretten.    

Kommunen tildeler aktivitetsmidler på grunnlag av antall aktive mellom 7 og 25 år, jf pkt 2.7.1. Dette tilskuddet 
beregnes på bakgrunn av antall aktive i avdelingene i hht. idrettsregistreringen. 

3.5  Retningsl injer for inntektsgivende aktiviteter  
Planlagte inntektsgivende aktiviteter som lotteri, dørsalg av ulike slag, loppemarked, festarrangementer o.l. skal 
meddeles markedsforumet så tidlig som mulig, av hensyn til nødvendig samordning. Som en hovedregel skal 
større lotteri iverksatt innen laget søkes begrenset. Før slike lotteri iverksettes skal de være innmeldt til styret for 
klarering, og de skal godkjennes av politimyndigheten i samsvar med gjeldende regler.  
Avdelingene kan søke hovedstyret om tilskudd/refusjoner til spesielle arrangement eller særlige utlegg. 
Det er bare de respektive MIL avdelinger som kan være avtalepart med næringslivet, ikke enkelt-lag innen 
avdelingen. De som inngår samarbeidsavtaler står ansvarlig for alle økonomiske forhold som følger av avtalen. 
Alle ytelser avtalen omfatter skal skje til vedkommende organisasjonsledd.  Avdelingen kompenserer de enkelte 
lag etter nærmere avtale. 

3.6   Offentlige støtteordninger  
Kulturkontoret er MIL’s viktigste kontaktorgan i kommunen. Kultursektoren forvalter de midler som er avsatt på 
kommunens budsjett til driftsstøtte til idrettslag. Den faste staben på kultursektoren er for tiden 
virksomhetslederen for kultursektoren, en kulturkonsulent og en ungdomsleder.  

3.6.1  Aktivitetsmidler  
Malvik kommune gir støtte til kultur- og idrettsorganisasjoner.   Hovedstyret sender inn søknad på vegne av MIL. 
Søknadsfrist 1. mai.  Regnskap og medlemslister skal vedlegges søknaden. 
For tiden gjelder at følgende tilskudd gis til drift av idrettslag:  

 Grunntilskudd pr lag  
 Tilskudd pr underavdeling innmeldt i særkrets     
 Tilskudd pr lag i serie  
 Tilskudd pr medlem mellom 7 - 25 år  

Tilskuddsbeløpene fastsettes årlig. Kommunens økonomiske støtte i form av aktivitetsmidler overføres 1 gang i 
året til hovedstyret og blir overført til avdelingene sammen med LAM midler i desember.  

3.6.2  LAM  
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Dette er lokale aktivitetsmidler via NIF som tildeles på grunnlag av den årlige ”Idrettsregistreringen” av 
medlemmer innenfor gruppene ”u. 13 år” og ”13 til 19 år”.  Idrettsrådet foretar den endelige fordelingen av LAM 
midlene.  
Midlene utbetales til hovedstyret som viderefører pengene. Avdelingene registrerer selv sine medlemmer via 
internett innen oppgitt frist.  

3.6.3  Momskompensasjon  
Hovedstyret søker på vegne av laget NIF om refusjon av moms.  Formålet med ordningen er å kompensere de 
kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  Det er det 
årsmøtegodkjente regnskapet som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon.  Søknaden er basert på 
lagets totalregnskap med fratrekk for interne overføringer. Forskriften i sin helhet finnes her: 
http://www.lottstift.no/dav/d13889c2f0.pdf.  Alle idrettslag med driftskostnader på over kr 5 millioner skal 
rapportere på fastsatt skjema, samt at man må innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor. 
 Utbetaling av kompensasjonen vil skje rett i etterkant av utbetaling fra NIF (utgangen av desember). 
 

3.7  Andre bestemmelser  

3.7.1  Forsikringer  
Forsikringer som ikke dekkes av lisenser, dekkes av laget.  For tiden gjelder det inventar i klubbhuset og 
underslagsforsikring. 

3.7.2  Lagets profi l    
Hovedstyret har ansvaret for lagets profil utad. Et viktig moment ved profilering av laget er lagets draktpolitikk. 
Det skal tilstrebes en enhetlig linje ved utforming av lagets drakter. Særlig vekt skal legges på utforming av lagets 
felles overtrekksdrakt som skal brukes som defileringsdrakt.   
En hovedregel ved utforming av alle typer drakter er at i primærdrakten skal lagets hovedfarger, rødt og svart, 
være de dominerende farger. Ved valg av reservedrakter står en friere i valg av farger.   
Lagets logo skal respekteres i alle ledd i laget. Det innebærer at det ikke er tillatt å bruke andre farger i logoen, 
eller å innføre nye elementer i den, uten at det er godkjent av hovedstyret.  
Også ved utforming av andre lagseffekter, som f.eks. ulike klær, vimpel, jakkemerker, bager osv skal utformingen 
godkjennes av hovedstyret før de markedsføres. 
 

3.7.3  MIL-logo (vedtatt feb.2010) 
1) Malvik IL sin logo er varemerkebeskyttet. Det er ikke tillatt å foreta endringer av logo. 
2) Malvik IL sin logo kan kun benyttes på klær og utstyr godkjent av hovedstyret 
3) Malvik IL sin logo kan nyttes i annonser, WEB sider og lignende når dette skjer i avdelingens egen regi, 

eller sammen med sponsorer, samarbeidspartnere og andre aktører, når disse 
sponsorer/samarbeidspartnere/aktører er godkjent av hovedstyret. 

4) Misbruk av logo kan føre til sanksjoner mot aktuell avdeling. Sanksjoner kan være tilbakeholdelse av hele 
eller deler av LAM middel tildeling. 

http://www.lottstift.no/dav/d13889c2f0.pdf
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4 MIL ÆRESBEVISNINGER 
Malvik IL har tre kategorier av æresbevisninger.  En oversikt over tidligere tildelinger finnes i vedlegg 7. 

4.1  Æresmedlemskap 
1) Æresmedlemskap er Malvik IL’s høyeste utmerkelse.  Et medlem kan utnevnes til æresmedlem når det 

gjennom en årrekke har lagt ned et særlig stort og verdifullt arbeid til klubbens beste. Det kan være 
aktive utøvere som har utført fremragende idrettslige prestasjoner nasjonalt eller internasjonalt.   

2) Avdelinger eller enkeltmedlemmer kan fremme forslag om aktuelle kandidater overfor Hovedstyret.  
Hovedstyret innstiller kandidater overfor årsmøtet som vedtar tildeling.  Hovedstyrets vedtak må være 
enstemmig. 

3) Tildeling kan vanligvis skje hvert 5.år og da ved festlige anledninger som årsfest eller 
jubileumstilstelninger. 

4) Æresmedlemmer tildeles klubbens æresmedalje med diplom. 

4.2  Fortjenestemedalje ( innstiftet 19.02.1999) 
1) Fortjenestemedaljen er innstiftet for å hedre medlemmer som: 

 Ved aktiv idrett har representert laget på en utmerket måte 
 Gjennom administrativt eller annet virke har gjort en meget god innsats for laget 

2) For å kunne bli tildelt fortjenestemedaljen må et medlem, foruten 10 års sammenhengende medlemskap, 
ha oppfylt ett eller flere av følgende minstekrav: 
A. Aktiv idrett: 

 Vunnet individuelt norsk mesterskap 
 Satt norsk mesterskapsrekord 
 Spilt 300 obligatoriske kamper på A-laget i fotball eller håndball 
 Gjennom lengre tidsrom ved god aktiv idrettslig innsats ha representert laget på en 

utmerket måte. 
B. Administrativt virke: 

 Innehatt sentrale tillitsverv i en årrekke og skjøttet disse på en utmerket måte for laget 
 På en eller annen måte ha gjort et meget fortjenestefullt arbeide for laget. 

3) Avdelinger eller enkeltmedlemmer kan fremme forslag om aktuelle kandidater til Hovedstyret som 
vedtar tildeling.  Hovedstyrets vedtak må være enstemmig.  

4) Tildeling kan skje ved festlige anledninger som årsfest eller jubileumstilstelninger. 
5) Fortjenestemedaljen utdeles med diplom. 

4.3  Innsatspremie (revidert  årsmøte 2012) 
1) Malvik idrettslag vil stimulere utøvere som har utvist fortjenstfull innsats med en innsatspremie. Midlene 

fra Trond Grønvolds minnefond av 1984 samt Axel Aamo’s minnefond av 2011 inngår i innsatspremien.  
2) Premien består av et diplom og et pengebeløp.  Beløpet kan årlig justeres av styret i Malvik IL.   
3) Premien går til et medlem av Malvik IL i aldersgruppen 14 til 22 år som har utvist fortjenstfull innsats 

eller har oppnådd særlig gode idrettslige resultater.  
4) Hovedstyret utarbeider liste over aktuelle kandidater etter forslag fra avdelingene og avgjør valget av 

prisvinner.  
5) Premien kan bare vinnes en gang og overrekkes på lagets årsmøte eller annen høytidelig anledning. 

5 RETNINGSLINJER FOR BARNEIDRETT I MALVIK IDRETTSLAG  
Retningslinjene gitt i det følgende skal være i tråd med NIF`s bestemmelser om barneidrett.  

5.1  Generelle mål 
Malvik Idrettslags mål om å ha plass til alle stiller krav om at ambisjons- og aktivitetsnivået tilpasses barns nivå og 
vanlige folks økonomi. Bestemmelsene om barneidrett vedtatt av idrettstinget i NIF og revidert i 2007 skal være 
retningsgivende for idretten i MIL.  
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Barneidretten skal tilrettelegges som allsidig idrettsopplæring med sikte på å stimulere barnas fysiske, psykiske og 
sosiale utvikling. Barna skal gis tilbud om opplæring og innføring i flere idretter, og det skal skje i barnas 
nærmiljø.  Idrettsopplæringen skal legge grunnlaget for en framtidig idrettsaktivitet på det nivå den enkelte 
ønsker og har forutsetninger for. 
Ingen enkelt idrettsgren skal ha helårstilbud i aldersgruppen inntil 10 år.  Derimot kan det åpnes for at ’off-
sesong’ idretter kan gi et begrenset (helge)tilbud i samarbeid med prioriterte sesongidretter. 

5.2  Organisering av idrettst i lbudet barn i for aldersgruppen 5 -12 år 
1) All aktivitet for aldersgruppa 5-6 år skal foregå i regi av allidretten og skal bestå av lek og allsidig aktivitet 

for å stimulere barnas utvikling og de aldersbestemte trenbare aktiviteter hovedsakelig som et fellestilbud 
som styringsgruppa for allidretten har ansvar for å utforme og gjennomføre.  Ved oppstart holdes et 
foreldremøte for informasjon og verving av aktivitetsledere som får opplysning om politiattest, program 
og lederoppgaver.      

2) For aldersgruppa 7-12 år har avdelingene ansvar for å legge forholdene til rette slik at målsettingene i 
NIF`s bestemmelser om barneidrett blir oppfylt.  Et aktivt samarbeid mellom flere avdelinger for å 
fremskaffe best mulig tilbud for aldersgruppa bør oppmuntres.   Sportslig Forum – ref HOLD - er en 
naturlig arena for samarbeid og dialog. 

3) Avdelingene har ansvar for å skaffe trenere/aktivitetsledere over 18 år. Disse bør ha/ta 
aktivitetslederkurs. Det skal være minimum èn voksen pr 10 barn. Alle som påtar seg treneransvar skal 
fremlegge politiattest. Det er den enkeltes ansvar å få denne registrert før utøvelse av treneransvar i 
MIL15. 

4) Aktivitetene følger skoleåret med unntak av fotballskolen uka før skolestart i august.   
5) Avdelingene er ansvarlig for at det totale aktivitetstilbudet for disse aldersgruppene ikke fører til et 

uheldig høyt belastnings- og ambisjonsnivå.  Hver avdeling bør forholde seg til sitt særforbunds 
retningslinjer for barneidrett.  

6) For gruppen 10 år+ bør det organiserte aktivitetstilbudet for et helt år sett under ett inneholde generell 
grunntrening (basistrening) gjennom en samordning av avdelingenes tilbud i ei økt pr uke.   

5.3  Retningsl injer for Samarbeid mellom avdelinger  
1) Smidighet i sesongoverganger mellom ulike idretter: Vi bør unngå trening på samme kveld for de som 

har trening kun en dag i uka. Ved flere treninger i uka for samme idrett kan enkelte barn som deltar i 
flere grener ha behov for å stå over noen treninger i sesongoverganger for å unngå overbelastning. 
Samarbeid mellom grenene for å legge til rette for dette bør bestrebes. Hovedansvaret for å sørge for slik 
fleksibilitet ligger hos den enkelte trener. Ved tvil / problemer bør sportslig forum forespørres. 
Utøveren i fokus: Vi skal oppfordre barna til å delta i flere idretter, enn én idrettsgren, og samordne 
treningstider som tilrettelegger for dette så langt det lar seg gjøre. Dialog mellom trenere på samme 
alderstrinn er viktig.  Trenere bør samkjøre treningsplaner og passe på at utøveren ikke blir overtrent.  
Alle er velkomne og ingen skal presses ut av en/flere idrettsgrener.  

 
2) Samarbeidsmøter skal gjennomføres minst 2 ganger i året (vår og høst) på hvert årstrinn og med 

innkalling til sportslige ledere i alle avdelinger.  Håndball har ansvar for innkalling på høsten, fotball på 
våren. 

3) Allsidighet: Allsidig trening er god trening. Det bør legge til rette for mest mulig variert trening lengst 
mulig.  Å gå på fjelltur, danse eller sykle er også trening.  Vi skal oppmuntre til, og legge forholdene til 
rette for deltakelse i annen trening og andre avdelingers klubbmesterskap. 

4) Basistrening: Avdelinger og lag oppfordres til å benytte tilbud om basis/styrketrening en gang i uka og 
integrere den som del av vanlig trening.  Trenere skal stille som assistenter til basishovedtrener etter 
rotasjonsplan satt opp av Sportslig Forum. 

5.4  Etikk 
I Malvik idrettslag legger vi vekt på å skape gode holdninger som forplikter både utøvere, foreldre/foresatte, 
trenere og ledere så lenge de er med i laget. Vi ønsker et godt miljø hvor idretten og et sosialt fellesskap bidrar til 
trivsel, trygghet og vekst for den enkelte på tvers av lagets mange idrettsgrener. Laget skal være en sentral aktør i 
                                                           
15 Kopi av politiattesten leveres til leder av Hovedstyret i MIL 
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nærmiljøet ved å skape gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Vi setter fokus på ”fair play” og positive 
innstillinger. I MIL ønsker vi at alle skal ha en positiv adferd og dermed bidra til trivsel for alle i miljøet.  

Trygghet + Mestring = Trivsel 
I dette ligger respekt og forståelse for den enkeltes behov for å bli akseptert, få anerkjennelse, føle tilhørighet og 
få utfordringer tilpasset egne forutsetninger. 
I MIL har vi alle et ansvar for at følgende ikke forekommer: 

 Alle former for mobbing og rasisme. 
 Trener og lederholdninger som fører til dårlig selvfølelse og vantrivsel for utøverne 
 Holdninger hos foreldre/foresatte som gjennom krav, resultat- og prestasjonstenking ødelegger for 

miljøet. 
 Negative holdninger hos utøvere som ødelegger trivselen for andre 
 Nulltoleranse ift rusmidler ved ansvar for barn/ungdom. 

5.4.1  Utøvernes rolle:  
 Vær presis. Meld fra hvis du ikke kan møte. 
 Vis disiplin under konkurranse og trening. Gjør det du får beskjed om. 
 Vær lojal mot laget/treningsgruppa, andre utøvere, trenere og ledere. 
 Si fra omgående til trener eller lagleder om det er noe du vil ha rettet på. 
 Vis respekt for andres følelser og meninger. 
 Hold eget, andres og felles utstyr i orden. 
 Delta i rydding etter trening og konkurranse. Vær villig når laget kaller til dugnadsinnsats. 
 Trening er læring og krever aktiv innsats. Vær 100% med. Vær lærevillig, konsentrert og disiplinert. 

Hold ro og hør nøye etter når trener/leder snakker. 
 Bidra til at treningstida blir effektiv. Vær rask når utstyr skal hentes. 
 Lagspilleren er positiv til rettledning og beskjeder fra treneren og viser toleranse overfor dommer og 

medspillere om han mener de gjør feil. 
 

5.4.2  Foreldrenes/foresattes rolle  
Malvik Idrettslag er et breddeidrettslag. Utøverne er i hovedsak i barnealder eller tidlig ungdom. Laget er derfor i 
stor rad avhengig av foreldrenes medvirkning som gode forbilder og nærværende ved trening og konkurranser. 
Fra lagets side ber vi derfor om: 

 at du så langt det er mulig møter opp på treninger og konkurranser. Barna ønsker det og trenger det. 
 at du gir oppmuntring i medgang så vel som i motgang, og ikke bare til dine egne. 
 at du stimulerer og oppmuntrer til å delta men ikke presser. 
 at du spør om konkurransen var spennende og morsom og ikke bare om resultat. 
 at du viser respekt for lagets arbeid, deltar i foreldremøter for å avklare holdninger, mål og ambisjoner. 
 at du husker at det er ditt barn og ikke du som konkurrerer og husker at barn gjør som du gjør og ikke 

som du sier. 
 at du sørger etter evne for riktig og fornuftig utstyr men ikke overdriver. 

Er dine utøvere lagspillere så venter vi:  
 at du respekterer treners/lagleders uttak og bruk av spillere. Seriøse innspill tas utenom arenaområdet. 
 at du ser på dommeren som en veileder og respekterer avgjørelsene. 
 at du absolutt avstår fra høylydte negative kommentarer fra sidelinja overfor dommere og utøvere fra 

begge lag. 
 at du av hensyn til spillere og lagledelse holder god avstand fra dem under kamp. 
 at du viser respekt for andre og ikke røyker på sidelinja.  

 


