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Moss idrettslag 
Årsberetning 2019 
 

Det grunnleggende målet i Moss IL er at alle klubbens utøvere og trenere skal ha det gøy med 
friidrett, både på trening og i konkurranser. 
 
For å få til dette skal vi arbeide for å: 
 

 gjøre friidrett til en attraktiv idrett gjennom god tilrettelegging av trening og aktiviteter 
 skape sunn idrettsglede på alle nivåer, og sikre at hver og en kan utvikle seg i samsvar 

med egne forutsetninger og ambisjoner 
 skape en sunn vinnerkultur og tilrettelegge best mulig innenfor Norges friidrettsforbunds 

(NFIF) retningslinjer og klubbens samlede ressurser for utøvere som ønsker å satse på 
friidrett 

 til enhver tid har trenere med god kompetanse 

 

I vårt mestringsorienterte treningsmiljø har vi en felles forståelse av at: 
 

 Tålmodighet, innsats og anstrengelser nytter 
 Suksess er å oppleve idrettsglede, klare å gjøre sitt beste og beherske nye aktiviteter 
 Innsats, fremgang og feiling gir grunnlag for læring og evaluering 
 De voksne i miljøet er opptatt av utvikling og læring 
 Konkurranser brukes som en læringssituasjon for utøvere som er i utvikling 

 Våre utøvere følger en fornuftig konkurranseprogresjon og konkurranseplan 
 Medbestemmelse skal være en viktig faktor i trenerarbeidet 

 
Allsidig og variert trening med gradvis mer spesialisert trening etter hvert som en nærmer seg 
senioralder gir færre skader, mindre frafall og bedre resultater (høyere prestasjonsnivå), enn om 
treningen er spesifikk og ensidig fra barn til voksen. For tidlig spesialisering kan ha en direkte 
hemmende effekt på den langsiktige utviklingen av de unges idrettslige potensial. Treningen skal 

av den grunn ikke maksimeres på kort sikt, men optimaliseres slik at utøveren når et høyest mulig 
prestasjonsnivå på lang sikt. 
 
ADMINISTRASJON 
 
Styre 

Etter det ekstraordinære årsmøtet 28.03.2019 var ikke styret fulltallig. Leder, ansvarlig idrett, 
ansvarlig arrangement, ansvarlig infrastruktur og ungdomsrepresentant var på plass, mens styret 
fikk mandat til å supplere styret. Dette ble gjort i de to påfølgende styremøtene, da ansvarlig 
økonomi og ansvarlig marked kom på plass, i tillegg til vara for ungdomsrepresentant. 
 
Siden har styret bestått av følgende: Knut Refsdal (leder), Terje Jacobsen (nestleder/ansvarlig 
trening), Anne-Britt Tollefsen (ansvarlig arrangement), Kjersti Larsen (ansvarlig økonomi), Espen 

Pålsrud (ansvarlig marked), Aina Kristiansen (ansvarlig infrastruktur), Astrid Skiri Refsdal 
(ungdomsrepresentant) og Tuva Jacobsen (vara ungdomsrepresentant/fast møtende). 

 
Valgkomité 
Kjersti Aune og Åshild Skiri Refsdal. 
 
Revisorer 

Petter Åsheim og Vilhelm Ellingsen. 
 
Styremøter 
Siden det ekstraordinære årsmøtet er det avholdt 11 styremøter hvor totalt 165 saker er 
behandlet. 
 

Spesielle oppgaver 
Styret har brukt mye tid i 2019 på å få på plass nye systemer for henholdsvis medlemssystem og 
regnskapsføring. Mot slutten av året kom det meste på plass: Vi benytter nå Klubbadmin som vårt 
medlemssystem og Visma e-accounting som regnskapssystem. Disse to er integrert med hverandre 

slik at blant annet fakturering går mye lettere. 
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09.11.19 arrangerte vi en Klubbutviklingsdag der Stian Andersen, daglig leder i Oslo og Akershus 

friidrettskrets, var veileder. Hovedhensikten med prosessen er å stille spørsmål som «Hvor står vi i 
dag?» og «Hvor vil vi?» Ca 30 deltakere var med på denne dagen, blant annet styret, utøvere, 
trenere, oppmenn og foreldre. Vi avventer fortsatt rapporten fra dagen og når denne foreligger vil 
den bli retningsgivende for styrets prioriteringer framover. 

 
Representasjon 
Moss IL er representert i Moss idrettståd ved Terje Jacobsen.  
 
Foreldremøter 
Styret inviterte til foreldremøte 30.04.19 der ca foreldre møtte. Vi har en intensjon om å arrangere 
to foreldremøter i året. 

 
Klubbkvelder 
Vi satser på å arrangere Klubbkvelder ca en gang i måneden. På disse blir det servert kveldsmat og 
gitt mulighet for å kjøpe klubbtøy, i tillegg til at dette selvsagt er viktig for å bygge det sosiale 

fellesskapet i klubben. 
 

Frivillighet 
Som alle andre idrettslag er Moss IL helt avhengig av at foreldre og andre stiller opp og tar i et tak. 
Uten frivillighet er det ikke mulig å gi våre utøvere det tilbudet de fortjener. Det forventes derfor at 
foreldre stiller opp. Mulighetene er mange: Vi trenger foreldre som er med på treningene. Dette 
forutsetter ingen forhåndskunnskaper om friidrett, men tilstedeværelse og praktisk hjelp. Videre 
har vi ansvar for kiosk under Moss Fotballklubbs hjemmekamper gjennom sesongen. Dette er en 
viktig inntektskilde for klubben. Under egne stevner trenger vi dessuten funksjonærer og 

medhjelpere på øvelser og til annen praktisk hjelp.  
 
Sammen kan vi gjøre Moss IL til en klubb der barn og ungdom blomstrer og kjenner mestring! 
 
Medlemstall 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år+ Totalt 

Kvinner 2 26 21 2   

Menn - 39 18 4   

Totalt 2 65 39 6 59 171 

 
IDRETT 
 
Med friidrettens mange forskjellige øvelser er det utfordrende å dekke det totale trenerbehovet for 
alle grupper til enhver tid. Moss IL arbeider aktivt både med å rekruttere nye trenere, samt utvikle 

vårt eksisterende trenerteam. Alle trenere oppfordres til å holde seg faglig oppdatert og søke nye 
kunnskaper. 
 
Sportslig leder fungerer blant annet som kontaktperson for trenerteamet. For å sikre et helhetlig 
opplegg, god dialog mellom trenere og mulighet for erfaringsutveksling avholdes det med jevne 
mellomrom trenermøter, minimum to per år. 
 

Moss ILs utøvere blir fordelt på treningsgrupper basert på alder og fysisk og psykisk modenhet. Vi 
ønsker å ha en langsiktig strategi for arbeidet med alle våre utøvere. Det er derfor viktig med 
planlegging og tilrettelegging som er tilpasset de unges alder og utviklingsnivå. I tråd med faglige 
anbefalinger unngår vi på sportslig grunnlag å flytte unge utøvere til treningsgrupper med eldre 
utøvere for å få gode resultater på kort sikt, da dette kan ha uheldige virkninger for gruppen og for 
den unge utøveren selv.  
 

Friidrettsskolen: 5-10 år 
Treningen/aktiviteten på friidrettsskolen skal være med og utvikle grunnleggende motoriske og 
fysiske forutsetninger for senere å kunne utvikle idrettslige ferdigheter. Slike forutsetninger 
utvikles i stor grad gjennom lek og andre aktiviteter som stiller krav til koordinasjon og stabilitet. 
Eksempler på dette er gang, løping, hopping, hinking, balansering, rulling og rotasjon, samt 
aktiviteter med rytme. Det skal legges vekt på variasjon og aktivitet. Selv om idrettens hovedfokus 

i denne perioden skal ligge på utvikling av forutsetninger, kan barn i denne alderen også øve på 
spesifikke idrettslige ferdigheter tilpasset alderen. I denne grunnlagsperioden bør barn være i MYE 

fysisk aktivitet og minimum 60 min hver dag. Det betyr at det meste av barnas aktivitet må foregå 
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utenom den organiserte idretten, i skole, SFO og fritid. 

 
Sportslig målsetning: Gi barna gode opplevelser og stimulere til aktivitet. Vi ser gjerne at barn som 
har lyst og som er i aldersgruppen for kretsens friidrettskarusell deltar på karusell-stevnene og 
eventuelle egne arrangement tilpasset aldersgruppen. 

 
Trenere: Trenere/aktivitetsledere på friidrettsskolen er klubbens egne aktive ungdomsutøvere (15 
år+. De skal ha gjennomført, eller ha forpliktet seg til å gjennomføre kurset «Friidrett for barn» 
eller tilsvarende. 
 
Treningstider: Innendørssesongen (november-april): Fredag kl 17.00-18.00, Mossehallen. 
Utendørssesongen (mai-september): Mandag kl 17.00-18.00, Melløs. 

 
Trenere: Sirianne Rymoen, Astrid Skiri Refsdal, Tuva Jacobsen, Linn Oppegaard, Oliver Tollefsen, 
Sunniva Klokseth og Alise Ruud Sundby. 
 

Oppmann: Sigmund Sperstad og Susanne nordrum. 
 

Gruppe 1: 10/11-12 år 
Trening: Det blir vektlagt allsidighet hvor barna utvikler basisferdigheter innen løp, hopp og kast. 
Dette er den såkalte ferdighetsperioden hvor det primære er å utvikle grunnleggende idrettslige 
ferdigheter. Barna har tilbud om to fellestreninger i uken. Treningens normale varighet er 1 time 
eller 1 time og 30 min.  
 
Sportslig målsetning: Vi ser gjerne at så mange som mulig deltar på kretsens friidrettskarusell 

samt klubbens egne arrangement.  I tillegg oppfordres 11- og 12-åringer til å være med på 
kretsmesterskapet og andre stevner i kretsen. 
 
Trenere: Vi forsøker her i størst mulig grad å rekruttere trenere fra foreldregruppa, hvor den 
viktigste egenskapen er evnen til å aktivisere barna. Det er ønskelig at trenerne har 
«Aktivitetslederkurs/ «Friidrett for barn» eller tilsvarende, samt litt erfaring fra friidrett som utøver 

eller forelder. 

 
Treningstider: Innendørssesongen (november-april): Tirsdag kl 17.30-19.00, Mossehallen (ute 
17.30 - 18.00) og fredag kl 17.00-18.00, Mossehallen. Utendørssesongen (mai-september): 
Mandag kl 17.00-18.30, Melløs og onsdag kl 17.30-19.00, Melløs. 
 
Trenere: Birger Hermansen, Fredrik Arnesen, Astrid Skiri Refsdal, Anne-Cecilie Rymoen og Åshild 

Skiri Refsdal. 
 

Oppmann: Anita Wie Eriksen. 
 
Gruppe 2: 13-14 år 
Dette er en breddegruppe. Gruppen trener sammen med gruppe 1, og har samme trenere. 
Gruppen kan trene noe mer spesifikt enn nybegynnere i gruppe 1 og deltakerne kan ha nytte av 

egentrening. Der et ønske at utøverne deltar på stevner i løpet av sesongen. 

 
Gruppe 3: 13-17 år 
Trening: Utøverne er nå i det som kan kalles en «begynnende spesialiseringsfase», hvor allsidighet 
fortsatt vil være en viktig faktor på trening. Det vil bli anledning til å spisse treningen noe mot 
aktuelle øvelser. Utøverne har tilbud om 3 fellestreninger i uken, enten som gruppe eller sammen 
med utøvere fra andre grupper/klubber. 

 
Sportslig målsetning: I tillegg til klubbens egne arrangement oppfordrer vi utøverne til å delta på 
lokale og regionale stevner. Et naturlig mål for mange i denne gruppen vil være å kvalifisere seg til 
Ungdomslekene, og gjerne bidra til å sanke poeng til Østfold i denne kretskampen.  
 
Trenere: Det er ønskelig at trenere i denne gruppen har friidrettskompetanse og har gjennomført 

Trener 1-kurset. 
 
Treningstider: Innendørssesongen (november-april): Tirsdag kl 17.30-19.00, Mossehallen, onsdag 

kl 17.00-20.00 (gruppa blir oppdelt innenfor denne tiden), Hoppern og fredag kl 17.30-19.00, 
Mossehallen. Utendørssesongen (mai-september): Mandag kl 17.30-19.00, Melløs, onsdag kl 
17.30-19.00, Melløs og fredag/lørdag etter avtale/egentrening. 
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Trenere: Terje Jacobsen, Frode Eriksen, Tor Erik Kristiansen, Mathias Sträng (mellomdistanse) og 
Knut Henriksen (kast). 
 
Oppmann: Kjersti Aune. 

 
Eldre ungdom: sprint/hopp/kast, 16 år+ 
Trening: Utøverne er nå i den såkalte «investeringsfasen» med mer fokus på systematisk og 
strukturert trening. Vi skal kunne tilrettelegge både for utøvere som har høye sportslige ambisjoner 
og utøvere som ikke ønsker et konkurransefokus. Utøverne har tilbud om 3-4 fellestreninger i 
uken, i tillegg til tilpassede treningsprogram. Moss IL kan for tiden og et godt tilbud til utøvere som 
satser på hopp og sprint, samt mellomdistanse. Utøvere som ønsker å satse på kast må delvis 

belage seg på trening og samarbeid med utøvere i andre klubber. For denne aldersgruppen er det 
viktig med en tett og god dialog mellom utøver og trener for å tilpasse øvelse- og ambisjonsnivå. 
 
Sportslig målsetning: Utøvere som satser målbevisst på friidrett har mulighet til å kvalifisere seg til 

nasjonale mesterskap, i første rekke UM og jr. NM.  
 

Trenere: I tillegg til generell friidrettskompetanse er det ønskelig at treneren har fordypning 
innenfor områder, Trener 2-kurs eller mer. 
 
Treningstider: Innendørssesongen (november-april): Tirsdag kl 17.00-19.00, Mossehallen, onsdag 
kl 18.00 -20.00, Hoppern, torsdag kl 17.30-19.30, Melløs og fredag kl 18.00-19.00, Mossehallen. 
Utendørssesongen (mai-september): Mandag kl 18.00-19.30, Melløs, onsdag 17.30-19.00, Melløs, 
torsdag 17.30-19.00, Melløs og fredag og lørdag etter avtale. 

 
Trener: Jørn Tollefsen. 
 
Oppmann: Anne-Britt Tollefsen. 
 
Informasjon om når og hvor de ulike gruppene trener blir gitt fortløpende gjennom året, 

fortrinnsvis gjennom treningsoversiktene som sendes ut hver uke. 

 
Moss IL forsøker å tilrettelegge for deltakelse på kretsens samlinger og oppfordrer våre utøvere til 
å delta på disse. 
 
Idrettslige resultater 
Moss IL har hatt økt medlemstallet i 2019, og spesielt blant de yngste gror det godt.  

 
De eldste utøverne våre i UM-alder og oppover har også gjort store framskritt i året som har gått.  
Linn Oppegaard (KS) er tilbake for fullt i Norgestoppen på sprintdistansene 100m, 200m og 400m. 
Linn har flere ganger i løpet av 2019-sesongen senket sine egne klubbrekorder på distansene, som 
har stått siden Linn var 15 år gammel. I NM på Hamar i august løp hun inn til en 7. plass på 100m 
og 5. plass på 200m. Et par uker senere under Junior-NM i Sigdal gjorde Linn storeslem og tok 
meg seg gullet hjem på alle sprintdistansene, 100m, 200m og 400m.  

 

Moss ILs nye klubbrekorder for damer er nå som følger: 100m: 11,90, 200m: 24,29 og 400m: 
55,50. 
 
Den strålende sesongen har gitt Linn en plass i landslagets rekrutteringstropp i sprint.  
 
Året startet for øvrig først med Junior-NM i høyde og lengde uten tilløp i Haugesund i februar. 

Mathilde Sofie Karlsen Klokseth (J-16) var Moss ILs eneste utøver. Hun vant høyde uten tilløp med 
et hopp på 1,41m.  
 
I Mangekamp-UM i Sandes deltok Frøya Eriksen (J-16), og med 2972 poeng oppnådde hun i 4. 
plass i mesterskapet. 
 

Første helgen i mars stilte Moss IL med fire utøvere i Innendørs-UM i Ulsteinvik. Oliver Tollefsen 
(G-15) løp inn til sølv på 60m med 7,50 og sølv på 200m med 23,81. Frøya hoppet 1,65m i høyde 
og sikret med dette sølvet. Sølv ble det også på Mathilde med 11,69 i tresteg.  

 
I Junior-NM ute tok Tuva Jacobsen (J-17) bronse i spyd. Tuva Jacobsen ble tatt ut til å 
representere Norge i den Nordiske juniorlandskampen og Nordisk mesterskap i Kristiansand i 
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slutten av august. Her ble det en flott 6. plass for Tuva. Tuva sitt lengste kast for sesongen var for 

øvrig 48,32m.  
 
I UM utendørs, som ble arrangert på Jessheim, tok Tuva sølvet med seg hjem i spyd, og Astrid 
Skiri Refsdal (J-18) sikret sølvet i høyde etter et hopp på 1,53m. Mathilde ble nummer 4 i 

trestegkonkurransen og Oliver ble nummer 4 på 200m. Frøya deltok i høyde.  
 
Også de eldste har konkurrert i 2019-sesongen. I NM for veteraner deltok Mariann Stenbakk (KV-
75-79) og Ole Kristian Skaug (MV 75-79). Ole Kristian tok gull i stavhopp 2,55m og i høyde med 
1,20m. I diskos og kule ble det sølv. Mariann løp inn til gull på distansene 800m, 1500m, 3000m 
og 5000m. 
 

Moss IL har ellers hatt med utøvere på flere av Østlandets stevner gjennom både innendørs- og 
utendørssesongen 2019. Moss IL markerte seg godt på store stevner som Tyrvinglekene og 
Veidekkelekene. Under årets Tyrvingleker på Nadderud fikk Moss IL med seg to gull ved Marcus 
Stålby (G-12) på 60m med 8,27 og på 200m med 26,46, ett gull til Astrid i høyde med 1,60m, ett 

gull til Atcha Prommetta (MS) i stav med 4,00m, ett sølv til Tuva i spyd med 48,32m, to sølv til 
Melvin Tollefsen (G-12) i høyde med 1,35m og liten ball med 46,29m, en bronse til Melvin i kule, 

en bronse til Linn på 100m med 11,96 og en bronse til Mathilde i tresteg med 11,07m. Det var 
ellers flere gode resultater og deltagkere fra Moss IL. 
 
Veidekkelekene er Moss ILs årlige fellestur, hvor det sosiale er vel så viktig som det som skjer på 
friidrettsbanen. Overnatting, bespisning og sosialt fellesskap i leilighetene på Birkebeineren, et 
steinkast fra Stampesletta, legger gode rammer for en hyggelig helg. Når det sosiale er bra, blir 
prestasjonene like gode. Det ble satt perser, hentet hjem medaljer og Moss IL tidvis lekte med 

konkurrentene nede på banen. I år reiste 22 utøvere og fem ledere til Lillehammer. Strålende vær 
og gode forhold ga en strålende helg. 11 gull, fire sølv og sju bronse ble fasiten, sammen med 
mange personlige perser og barrierer som ble brutt. Vi gleder oss allerede til neste år! En 
fantastisk flott gjeng å være på tur med! 
 
I de yngre klassene var det som årene før hovedfokus på deltakelse på Salmingkarusellen som 

arrangeres for aldersgruppen 8-12 år, med fire stevner før sommeren og to etter. Dårlig vær satte 

en stopper for stevnet som skulle vært i Fredrikstad.  Moss IL hadde utøvere med på alle stevner. 
Totalt 12 utøvere gjennomførte fem eller flere stevner av disse.  
 
Det var også påmeldinger fra de yngste på våre egne stevner på Melløs, og i de nasjonale stevnene 
i Askim og i Sarpsborg.  
 

På treningene har det vært jevnt over godt oppmøte på alle grupper, og godt tilsig av nye utøvere 
gjennom hele sesongen. Warholm- og Ingebrigtseneffekten har også nådd Moss, og gledelig har vi 
også barn og unge fra nabokommunene våre i aksjon for Moss IL. 
 
ARRANGEMENT 
 
Moss Il arrangerte følgende stevner i 2019: 

 

 Treningsstevne: 6. mai, fra 13 år og oppover. Her var det stort sett våre egne utøvere som 
var med.  

 Tinestafetten: 12. mai, for skolene i Moss, Rygge, Råde, Våler og Son. Om lag 1500 elever 
var i aksjon fordelt på 157 lag. Dette er samme antall lag og deltakelse vi har hatt de siste 
årene. Vi har fått tilbakemeldinger om at vi arrangerer et av de største arrangementene i 
landet, og det hele ble i år besøkt av daglig leder i Østfold friidrett, Unn Merete Jæger. Vi 

fikk i år som tidligere år gode tilbakemelding på både forarbeid og gjennomføring av 
dagen. Moss IL stiller med mellom 15 og 20 frivillige denne dagen.  

 Salmingkarusell 1: 13. mai. Karusellstevnet er for utøvere mellom 8-12 år, men det er 
også mange yngre som deltar i klassen 8 år. Det var 110 påmeldte deltakere, noe som er 
noe ned fra året før.  

 Sparebank1-lekene: 6. juni. Dette er et nasjonalt stevne som i år hadde 110 påmeldte 

utøvere. Det var ledelig at vi stilte med hele 46 utøvere fra Moss IL.  
 Treningsstevne: 8. juli, med spyd som øvelse. 
 Treningsstevne: 2. september. 

 Salmingkarusell 7: 12. september og Kretsmesterskap (KM): 12-13. september. For første 
gang på noen år, ble det forsøkt KM sent på året, med et håp om bedre deltakelse enn 
tidligere. Påmeldingene var omtrent som tidligere i Østfold, kanskje noe bedre. Nytt av året 
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var det også å arrangere Salmingkarusell og KM samtidig. I tillegg gikk KM-stafetter lørdag 

ettermiddag. Dette var meget vellykket. Det var 180 påmeldte deltakere totalt, og alle KM-
øvelser ble gjennomført. Moss IL stilte med 29 utøvere, og vi stilte flere stafettlag. Totalt 
var det ca 60 dommere og funksjonærer i aktivitet disse to dagene, og med litt hjelp fra 
øvrige klubber i Østfold hadde vi et godt mannskap i aktivitet for å få gjennomført stevnet.  

 Klubbmesterskap: 21. september. Vårt eget klubbstevne ble vel arrangert. Totalt var litt i 
overkant av 50 utøvere med, noe som var en liten nedgang fra året før. Søskenløp var 
igjen populært, og det stod mange små ivrige på startstreken.  

 
Ellers kom arrangementskomiteen med Per Vallner i spissen seg gjennom Christian Frederik-løpet i 
august. Det ble rigget med sperremateriell, delt ut startnummer og løypevaktene gjorde sitt til at 
løpet gikk fint. Dette var det siste året Moss IL stiller som medhjelpere under arrangementet.  

 
Ellers kan nevne at kiosk-komiteen år etter år gjør en iherdig og flott innsats sammen med 
foresatte på MFK sine fotballkamper. 
 

MARKED 
 

Til tross for at økonomien i Moss IL er god, har vi behov for flere sponsorer. Vi tror at mulighetene 
for dette er relativt gode, men det er et arbeid som er forholdsvis krevende fordi vi konkurrerer 
med mange andre aktører. Med økt medlemstall, stadig flere utøvere som leverer gode resultater 
og den generelle oppmerksomheten om friidrett i samfunnet, mener styret at potensialet er til 
stede og vil intensivere dette arbeidet det kommende året. 
 
INFRASTRUKTUR 

 
Moss Il har mange treningssteder, hvorav flere deles med andre: 
 

 Melløs: Dette er vår hovedarena, som er det stedet som primært benyttes i 
utendørssesongen. 

 Mossehallen: Her foregår det trening tirsdager og torsdager i innendørssesongen. 

 Hoppern: Trening onsdag i innendørssesongen. 

 Treningshall, Rabekkgata. 
 Ørejordet: Kasttrening i utendørssesongen. 
 Kjeller, Melløs. 

 
Det er ingen krav om klubbtøy for utøvere på friidrettskolen, men om ønskelig selges klubbtøy på 
klubbhuset på Melløs stadion. Utøvere fra 10 år må bruke Moss ILs konkurransetøy i stevner. Det 

er ønskelig at utøvere har klubbovertrekkstøy. Utøvere fra 13 år må bruke Moss ILs 
konkurransetøy og overtrekkstøy i stevner. 
 
ØKONOMI 
 
Vi viser til regnskap og revisjonsberetning, men vil understreke at idrettslagets økonomi er god. 
 

 

Moss, 05.03.2020 
 
Knut Refsdal   Terje Jacobsen    Tuva Jacobsen 
leder    nestleder/ansvarlig idrett  ungdomsrepresentant vara 
 
Aina Kristiansen  Kjersti Larsen    Espen Pålsrud 

ansvarlig infrastruktur  ansvarlig økonomi   ansvarlig marked 
 
Astrid Skiri Refsdal  Anne-Britt Tollefsen 
ungdomsrepresentant  ansvarlig arrangement 
 
 



Moss idrettslag 

Årsmøte 19. mars 2020 
 

SAK 4:  

LOV FOR MOSS IDRETTSLAG 
 

 

I et skriv fra NIF 22.11.2019 fikk vi beskjed om at det må innføres en ny lovnorm for 

idrettslag: 

 

For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs 

regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et 

minimum av det alle idrettslag må ha i sin lov.  

 

Hva må idrettslaget gjøre? 

Idrettslagets styre må sørge for at idrettslaget den 1. januar 2020 har en 

oppdatert lov som er i samsvar med lovnormen. Det er ikke nødvendig å kalle inn 

til et ekstraordinært årsmøte for å vedta endringer som må innarbeides som følge 

av endringer i lovnormen. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært 

styrevedtak. Andre lovendringer derimot, kan bare vedtas av idrettslagets 

årsmøte. 

 

Styret bør ta utgangspunkt i den nye lovnormen og tilpasse denne ved å legge inn 

de særlige bestemmelsene som idrettslaget har i egen lov i dag. Når styret vedtar 

endringene, må det fremgå av vedtaket at lovendringene trer i kraft 1. januar 

2020. 

 

Informasjon om lovnormen, NIFs regelverk, kommentarutgave til NIFs lov, 

veiledere osv. finnes her: www.idrettsforbundet.no/tema/juss  

 

Den nye lovnormen ble vedtatt i styremøte 12.12.2019 og legges fram for årsmøtet til 

informasjon og godkjenning. 

http://www.idrettsforbundet.no/tema/juss
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LOV FOR MOSS IDRETTSLAG 
 

Stiftet 7. juni 1929 (tidligere Moss Idrætsforening, stiftet 20. august 1906), vedtatt i styremøte 

12.12.2019 og gjort gjeldende fra 01.01.2020. Godkjent av årsmøtet 19.03.2020. 

 

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 Norges friidrettsforbund. 

 (3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Østfold idrettskrets og er tilsluttet Moss idrettsråd. 

 (4)  Idrettslaget skal overholde overordnede 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:   

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.  

 (2) 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 

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 idrettslaget og overordnede organisasjonsledds 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) a) 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.  

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av  
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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. 

c) 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.  

 (8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i 

tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

 

II. TILLITSVALGTE  

 

§ 4       Kjønnsfordeling 

 (1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer 

mv. og representasjon til årsmøte/ting. 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 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)  Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt 

årsmøte eller foreta ny oppnevning. 

 (4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen for et valg/oppnevning.  

 

§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

 (1)  For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne 

velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må 

man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og 

ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  

 (2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av 

styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. 

 (3)  Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle 

konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av 

idrettslagenes fordel.  

 (4)       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) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt    
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arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

 (5) Møte- og talerett: 

a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i 

idrettslaget. 

b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

 

§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  

 (1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:  

a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller  

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.       

 (2) En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og 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. 

 (3)  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.    

 (4)  Bestemmelsen 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)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  

 

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget 

 (1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1 G 

i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller 

overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med 

vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i 

første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. 

Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, 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.  

 (3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 

oppnevnt. 

 (4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  
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§ 8       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 til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede 

til avgjørelse. 

 (8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  

 

§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

 (1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er 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 behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 

medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens 

dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle 

møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre. 
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(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for 

idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 

 

§ 10     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 

 

§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  

 (1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas 

av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom 

idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

 (2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. 

Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor 

og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til 

dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter 

alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende: 

a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal 

omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere 

grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet. 

b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.  

c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets art 

og omfang tilsier.  

d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en 

trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 

e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i 

fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap. 

 (3) Idrettslaget skal ha underslagsforsikring. 

 

§ 12     Budsjett  

 (1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres 

særskilt. 

 (2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 

dekkes av positiv egenkapital. 

 (3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

 

§ 13    Utlån og garanti 

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.  

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  
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§ 14     Årsmøtet 

 (1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars 

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. 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 beslutte at andre 

personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for 

medlemmer og andre med møterett. 

 (5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som 

minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. 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 den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles 

når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 

§ 15     Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være 

medlem.  

 

§ 16     Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning. 

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning 

og revisors beretning.  

10. Behandle forslag og saker.  

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 

fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
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14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og ett varamedlem, samt en 

ungdomsrepresentant med personlig varamedlem. Alle styremedlemmer velges for en 

funksjonstid på to år. 

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.  

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 

varamedlem.  

15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 

 

§ 17 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, 

og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

 (2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder 

flere kandidater enn det antall som skal velges, 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 varamedlem. 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.  

 

§ 18     Ekstraordinært årsmøte  

 (1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist 

etter: 

a) vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte,  

b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller 

c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer. 

 (2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort 

tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.  

 (3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede 

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/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  
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 (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. 

 

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 

forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

 

§ 20     Idrettslagets styre 

 (1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er 

idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

 (2)      Styret skal blant annet: 

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 overordnede organisasjonsledd, og sørge for at 

idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt 

en forsvarlig økonomistyring. 

c)  Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse. 

d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten. 

e)  Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom 

årsmøtet ikke har valgt representanter. 

f)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.  

 (3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer 

forlanger det. 

 

§ 21  Kontrollutvalg 

 (1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet   

    organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets 

midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.  

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til 

de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 

regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget 

minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de 

revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

 (2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 

utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

 

§ 22 Valgkomité 

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 med 

mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende 

ikke er aktuell for vervet. 
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§ 23 Grupper 

 (1)  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. § 16 pkt. 13. 

 (2) Dersom idrettslagets 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. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til  

hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og 

årsplan.   

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

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt  

av årsmøtet.  

 (3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte 

forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret. 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 24     Lovendring 

 (1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og 

gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.  

 (2) Øvrige lovendringer 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. 

Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet 

vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom 

idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, 

som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med 

NIFs regelverk. 

 (3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger 

av NIFs regelverk eller lovnorm. 

 

§ 25     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 

 (1)  Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det 

etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. 

Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst 

uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 

14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.  

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak 

om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med 

bestemmelsene om lovendring, jf. § 24. 
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 (3)  Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret 

hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. 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.  

 



Moss idrettslag 

Årsmøte 19. mars 2020 
 

SAK 5:  

MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT 
 

 

Styret foreslår at Moss IL kutter ut betegnelsen «passive medlemmer» og gjør alle til 

«medlemmer». Dette har også sammenheng med at det nye medlemssystemet ikke 

håndterer kategorien «passive». 

 

Medlemskontingenten foreslås økt med kr 100,- da denne ikke har vært økt på flere år. 

 

Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgift 2020: 

 

 Medlemskontingent: 400,- 

 Familiekontingent: 3100,- (aktive 20 år og eldre inngår ikke i denne) 

 Treningsavgifter:  

o Aktive 14 år og yngre: 1400 kr. 

o Aktive 15 år og eldre: 2000 kr. 

 Friidrettsskolen (inkl. medlemskontingent):  

o Utendørssesongen (mai-september): 700,- 

o Innendørssesongen (november-april): 800,- 



Moss idrettslag 

Årsmøte 19. mars 2020 
 

SAK 7:  

VALG 
 

 

Valgkomiteen har bestått av Kjersti Aune og Åshild Skiri Refsdal. 

 

Innstilling fra Valgkomiteen (funksjoner i kursiv skal velges) 

 

Styre  

 Leder: Knut Refsdal (ikke på valg) 

 Nestleder: Terje Jacobsen (2 år, gjenvalg) 

 Ansvarlig trening: Terje Jacobsen (2 år, gjenvalg) 

 Ansvarlig arrangement. Anne-Britt Tollefsen (ikke på valg) 

 Ansvarlig økonomi: Kjersti Larsen (ikke på valg) 

 Ansvarlig marked: Espen Pålsrud (ikke på valg) 

 Ansvarlig infrastruktur: Aina Kristiansen (2 år, gjenvalg) 

 Ungdomsrepresentant. Tuva Jacobsen (2 år, ny) 

 Vara ungdomsrepresentant (fast møtende): Linn Oppegaard (2 år, ny)  

 

Kontrollutvalg (1 år): 

 Medlemmer: Øivind Røraas (ny), Dag Johansen (ny). 

 Varamedlem: Per Vallner (ny) 

 

Representanter til ting og møter i eksterne organisasjoner 

 

Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 

 Statistikk (1 år): Morten Røraas (gjenvalg). 

 Arrangementskomite (1 år): Anne-Britt Tollefsen (leder, gjenvalg), Bjørn Brobak 

(gjenvalg), Frode Eriksen (gjenvalg), Knut Refsdal (gjenvalg), Anne-Cecilie 

Rymoen (ny). 

 Materialforvaltere (1 år): Robert Dæhlin (ny), Knut Arne Weydal (ny). 

 Dugnad/kiosk (1 år): Åshild Skiri Refsdal (gjenvalg), Mariann Stenbakk 

(gjenvalg), Monica Stålby (gjenvalg),   

 Revisorer (1 år): Petter Åsheim (gjenvalg), Vilhelm Ellingsen (gjenvalg). 

 

 

Styrets innstilling til Valgkomité 

 Styret gis fullmakt til å oppnevne Valgkomité. 

 

 


