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Retningslinjer for tillitsvalgte i IL Jutul 

 
For å gi en best mulig bakgrunn for at tillitsvalgte og ansatte i IL Jutul skal kunne gjøre en god jobb i 
idrettslaget, har vi laget en oversikt over organisasjonen, ansvar og myndighetsområder, samspillet 
mellom organisasjonsenhetene, og de retningslinjene som gjelder for arbeidet i idrettslaget.  

Alle som påtar seg et verv i AU eller i gruppestyrene må være medlem av IL Jutul og kjenne til 
grunnlegende lover, bestemmelser og retningslinjer som gjelder for idretten generelt og klubben 
man er medlem i. 

Vedtatt 11.02.2013 av IL Jutuls hovedstyre 
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1 Organisasjon -grunnleggende oppbygging av idrettslaget  
Idrettslag i Norge er ”selveiende” og ”frittstående” rettssubjekter. IL Jutul hovedlaget er den juridiske 
enheten i idrettslaget vårt, med gruppene som underliggende avdelinger.  

Som idrettslag er IL Jutul underlagt Norges Idrettsforbunds (NIFs) lover, Jutuls lover, vedtekter, 
årsmøtevedtak osv. IL Jutul kan ikke ha bestemmelser i egen lov som er i strid med det lovnormen  
fra NIF fastsetter. Et utvalg av viktige lovbestemmelser ligger vedlagt dette notatet.  

Idrettslagets virksomhet er underlagt samfunnets alminnelige lovgivning, som dermed danner 
grunnlaget for hvordan virksomheten og aktiviteten drives. Eksempler er regnskapsloven, 
skatteloven og arbeidsmiljøloven, som ivaretar IL Jutuls ansatte og deres rettigheter, uansett om de 
har arbeidsoppgaver for gruppene eller hovedlaget.  

At IL Jutul er frittstående betyr at det er idrettslagets medlemmer som gjennom de valgte organer 
(årsmøte, HS m.v.) har det avgjørende ord i lagets forhold.  

IL Jutul svarer med hele sin formue for de forpliktelser vi pådrar oss. Dette gjelder også forpliktelser 
de enkelte grupper måtte pådra idrettslaget. Dersom en gruppe ikke greier å dekke sin gjeld med de 
midler de har til disposisjon, kan kreditor kreve å få dekket dette av IL Jutul’s samlede midler.  

Inngås det en avtale, er det IL Jutul, og ikke den som inngår avtalen på lagets vegne, som er part i 
avtalen. Det betyr også at ingen er personlig ansvarlig for lagets forpliktelser, forutsatt at avtaler ikke 
er inngått i strid med fullmakter eller lov.  

IL Jutul eier selv sin formue; verken medlemmer eller utenforstående kan derfor gjøre krav på andel 
av lagets formue, selv ikke dersom medlemmene ved enstemmighet gjør et slikt vedtak.  
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2 Hovedlagets ansvar og myndighet  
IL Jutul er pålagt å velge et styre og avholde årsmøte. Årsmøtet i hovedlaget er IL Jutul’s høyeste 
organ. IL Jutul har valgt å ha en ordning der det i tillegg avholdes årsmøte i gruppene.  

Dersom det er gjort vedtak i strid med lover og vedtekter på gruppenes årsmøte, kan disse omgjøres 
på hovedlagets årsmøte. På samme måte kan styrevedtak i gruppene omgjøres av HS ved behov.  

2.1 Hovedstyret (HS)  
HS er IL Jutul’s høyeste styringsorgan mellom årsmøtene, og gis mandat og fullmakt på årsmøtet. 
Med unntak av de forhold som er delegert til daglig leder, arbeidsutvalget, gruppestyrene eller 
enkeltpersoner jf Jutuls lov §§ 18 og 19,, har HS myndighet til å ta beslutninger på klubbens vegne i 
alle saker.  

HS har delegert fullmakter til AU for å lede klubbens arbeid aktivt og effektivt mellom 
hovedstyremøtene. Til HS-møtene skal AU i samarbeid med klubbens administrasjon forberede og 
legge frem saker for informasjon og vedtak.  

HS består av AU + alle gruppeledere. Hovedstyrets leder (HL) er leder av idrettslaget. 

Det avholdes møter i HS etter behov.  

Hovedstyret har ansvar for å  

• Gjennomføre, følge opp og revidere handlingsplan.  

• Utarbeide og følge opp hovedlagets budsjett.  

• Følge opp gruppenes økonomiske situasjon knyttet opp mot deres budsjetter, 
aktivitetsplaner/og sportslige planer.  

• Behandle og vedta sponsoravtaler og utstyrsavtaler for hovedlaget.  

• Vedta maler og rammer for avtaler; sponsorer, innkjøp, trenere, profilering med mer.  

• Følge opp status fra gruppenes drift og aktiviteter.  

2.2 Arbeidsutvalget (AU)  
AU skal ta initiativ, behandle saker og ta beslutninger innenfor vedtatte sosiale og sportslige mål og 
budsjetter, slik oppgavene og fullmaktene er delegert fra HS.  

AU består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem.  

Det avholdes møter i AU etter behov.  

Arbeidsutvalget har ansvar for å  

• Følge opp alle saker delegert fra HS, løpende og særskilt.  

• Vedta saker som skal legges frem for Il Jutuls årsmøte.  

• Godkjenne avtaler innenfor vedtatte maler og rammer; sponsorer, innkjøp, trenere, 
ansettelser, profilering med mer, før de signeres av gruppeleder og DL.  

• Godkjenne andre avtaler som leverandøravtaler som innebærer en økonomisk forpliktelse 
for gruppen.  

• Godkjenne trenerkontrakter som ikke er budsjettert eller ikke er iht godkjente maler, før de 
signeres av gruppeleder.  
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• Godkjenne ansettelseskontrakter, før de undertegnes av HS’ leder.  

• Sørge for at sponsoravtaler og utstyrsavtaler for hovedlaget blir forhandlet frem..  

• Koordinere IL Jutuls kontakt med politikere, kommunal administrasjon, media og andre 
samarbeidspartnere.  

• Lære opp klubbens tillitsvalgte i IL Jutul’s rutiner, lover og regler.  

• Utøve arbeidsgiveransvar, HMS arbeid og oppfølging av administrativ leder.  

3 Gruppene, herunder lag eller avdelinger 
Gruppestyrene er ansvarlig for gruppens administrative, sportslige og økonomiske ledelse – i samsvar 
med NIF`s lov, klubbens lover, bestemmelser og handlingsplan. Gruppelederne er medlemmer av HS. 
 

Gruppeleder har ansvar for å  

• Planlegge og lede aktiviteten i gruppen.  

• Sørge for at medlemmene i gruppestyret har tilstrekkelig kunnskap om gjeldende lover og 
retningslinjer som gjelder for de tillitsvalgte. 

• Forhandle frem sponsoravtaler for gruppen, og legge dem frem for AU til godkjenning (jfr.§ 
19 i IL Jutul`s lov og NIF’s lov §§13-2 og 13-3. 

• Forhandle frem trenerkontrakter etter maler godkjent av HS. Avtaler sendes hovedstyrets 
leder umiddelbart for inngåelse.  

• Forhandle frem avtaler for ansettelsesforhold gjeldende for arbeid i gruppen, innenfor 
rammer gitt av HS. Avtaler sendes hovedstyrets leder umiddelbart for inngåelse. 

• Sikre økonomistyring etter budsjett vedtatt på årsmøte. Ved kjøp over kr. 5 000,-, som ikke er 
iht godkjent budsjett, skal det fattes styrevedtak i gruppen før kjøpet gjennomføres (iht 
Økonomirutiner for kasserere).  

• Ved anstrengt likviditet skal gruppeleder konferere med administrativ leder før innkjøp 
foretas. 

• Sende hovedstyrets leder informasjon om investeringer og avtaler på engangsbeløp eller 
årlige utgifter som overstiger kr. 30.000 kr, minst èn uke før kjøp gjennomføres eller avtale 
inngås. Hovedstyrets leder avgjør om saken må vurderes av HS eller AU, med påfølgende 
utsettelse som konsekvens.  

• Planlegge og gjennomføre stevnearrangementer. Større stevnearrangementer skal 
godkjennes av AU.  

• Kommunisere med kommunen og andre samarbeidspartnere innenfor rammer gitt av HS. 

• Kommunikasjon med media på vegne av idrettslaget skal kun skje etter avtale med HS/AU. 
Dette gjelder ikke kommentarer på utførte aktiviteter som en kamp, resultat i en turnering 
og lignende 
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3.1 Gruppenes organisasjon og ansvar: 
• Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minimum 4 medlemmer. 
• Gruppestyret skal bestå av en gruppeleder, kasserer og 2 styremedlemmer 
• Gruppestyrene velges på gruppens årsmøte, som avholdes før IL Jutuls årsmøte 
• For gruppenes årsmøter, gjelder i hovedsak de samme reglene som for årsmøte til IL Jutul 
• Gruppestyrene skal godkjennes av årsmøte til IL Jutul. 
• Gruppestyret er ansvarlig ovenfor gruppeårsmøtet og hovedstyret for gruppens økonomi 
• Gruppestyret skal behandle alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren. 

3.2 Fullmakter fra Hovedstyret til Gruppestyrene 
(Vedtatt på Hovedstyremøte 27.02.2012) 

§ 1  

Det enkelte gruppestyre kan ikke forplikte IL Jutul økonomisk utover det enkelte års budsjett for sin 
gruppe, med mindre det dreier seg om løpende, ordinære driftsutgifter. Med ordinære driftsutgifter 
menes f.eks. leie av postboks, påmelding til seriespill, renn og konkurranser og betaling av 
lisens.   Dersom et gruppestyre ønsker å inngå sponsoravtaler eller andre økonomiske avtaler, som 
innebærer en eller annen form for forpliktelse,  for sin gruppe med lengre varighet enn et 
regnskapsår, skal dette med de unntak som fremgår over, forelegges hovedstyret for godkjennelse. 

Et gruppestyre kan under ingen omstendighet inngå sponsoravtaler eller andre økonomiske avtaler 
som omfatter mer enn egen gruppe. Slike avtaler skal inngås av hovedstyret. 

Sponsorinntekter er viktig for IL Jutul og hovedstyret skal derfor umiddelbart avholde møte for å 
behandle avtalene. 

§ 2  

Det enkelte gruppestyre kan ikke inngå juridisk forpliktende avtaler. Slike avtaler forplikter hele IL 
Jutul, og kan bare inngås av hovedstyret. Dette gjelder f.eks. ansettelser, søknader om 
byggetillatelser etc. 

§ 3 

Treningsavgift eller deltakeravgift skal gå til dekning av et reelt tilbud til utøverne. Økning av 
treningsavgift/deltakeravgift, kan kun iverksettes etter vedtak på gruppenes årsmøte. 

4 Administrasjonen  
Administrasjonens oppgaver, myndighet og ansvar er bestemt av ansettelseskontrakter, 
retningslinjer og vedtak fra HS.  

Dokumentet ”Arbeidsfordeling gruppene – administrasjon” er retningsgivende for arbeidsoppgavene 
som skal utføres og ansvarsforholdet mellom de ansatte og de tillitsvalgte. I tillegg er det utarbeidet 
et årshjul som viser hvilke tidsfrister som gjelder for en del av de oppgaver som skal løses i 
idrettslaget.  

Administrasjonen har blant annet ansvar for å 

• Fordele IL Jutul’s treningstider i haller og skoler, dog ikke i Bærum Ishall  

• Ivareta ansvaret for klubbens datasystemer og nettsider. 
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• Organisere og følge opp den daglige driften av klubbens lokaliteter og anlegg.  

4.1 Hovedstyrets leder (HL)  
HL skal fokusere på å legge forholdene til rette for utøvere, tillitsvalgte og ansatte, slik at klubbens og 
medlemmenes målsettinger nås i størst mulig grad. Dette gjøres bl.a. gjennom å skape gode 
samarbeidsrelasjoner, utnytte og samordne klubbens ressurser og initiere forbedringer.  

Hovedstyrets leder har ansvar for å  

• Utvikle og vedlikeholde et åpent og godt samarbeid mellom klubbens ansatte.  

• Følge opp at tillitsvalgte har tilstrekkelig kunnskap om lover og retningslinjer som gjelder for 
tillitsvalgte i IL Jutul, herunder i gruppestyrene 

• Foreslå og forberede saker for AU og HS.  

• Gjennomføre og følge opp vedtak i AU og HS.  

• Etablere, formalisere og følge opp aktuelt samarbeid med Bærum kommune, Bærum 
Idrettsråd og andre samarbeidspartnere  

• Koordinere klubbens sponsorvirksomhet og -avtaler iht IL Jutul`s sponsorregler.  

• Etablere og følge opp gode og effektive rutiner for informasjon til medlemmene, bl.a via 
Jutulnet og Jutulen.  

• Etablere og følge opp gode rutiner vedrørende utleie av klubbens lokaliteter.  

  

4.2 Økonomi  
Gruppene, herunder lag eller avdelinger, er økonomisk underlagt hovedlaget. I denne sammenheng 
er det viktig å poengtere at gruppene, herunder lag eller avdelinger, i utgangspunktet ikke har egne 
og uavhengige inntekter, jfr NIFs basislovnorm for IL, §16, 3.ledd.  

Lagskasser, hvor inntekten kommer fra dugnader, kakelotterier eller andre lotterier i regi av laget, 
øremerkes det enkelte lag for bruk etter bestemte retningslinjer, se Lagskasse i ”Økonomirutiner for 
lagledere og trenere”. Under finnes noen utvalgte relevante lovtekster som er sentrale å ha kunnskap 
om som tillitsvalgt i IL Jutul`s ulike styrer, utvalg og komiteer. Fullstendige lovtekster finnes her (det 
må lages en lenke her)  

5 Økonomirutiner for IL Jutul m undergrupper og lag. 

5.1 Regnskapsføring, avdelinger og lag. 
Alt regnskap føres sentralt av administrasjonsansvarlig i henhold til gjeldende lover. Det føres 
avdelingsregnskap og prosjektregnskap der det er naturlig og det føres egne avdelingsregnskap for 
alle lag.   

5.2 Bilagsbehandling 
Den enkelte gruppes kasserer har ansvar for alle bilag som hører innunder deres område. Alle  bilag 
skal  attesteres av kasserer eller leder i gruppen.  Bilag leveres direkte hos administrasjonsansvarlig 
eller i låst postkasse utenfor Jutulstua, definert til dette formål, minimum en gang per måned. 

Utlegg som skal refunderes skal i størst mulig grad betales med bankkort.  Dette for å sikre 
sporbarhet. Alle kvitteringer/bilag skal være originale og det skal fremgå tydelig hva bilaget omfatter.  
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Alle kvitteringer limes på A4 ark som nummereres/signeres og settes sammen med en utleggsrapport 
(se vedlegg).  Mal for utleggsrapport blir å finne også på jutul.net 

5.3 Lønnsutbetaling 
Alle lønnsutbetalinger skal gå gjennom lønnssystemet og utbetales via bank.  Ingen lønnsutbetalinger 
skal foregå kontant.  Ingen lønnsutbetalinger skal foretas uten at skattekort er innlevert.  Klubben er 
ansvarlig for skattetrekk og arbeidsgiveravgift selv for små beløp. 

5.4 Unntak:  Dommerregninger.   
Det er krav til at beløpet skal betales ut kontant.  Det må likevel føres oversikt over utbetalinger til 
dommere da dette må rapporteres sentralt.  Kun godkjente dommerregninger aksepteres og de må 
være påført opplysninger om personnummer og skattekommune.  Dommerregninger må også 
attesteres av lagleder. 

5.5 Rutine for nettbank/bankbetaling. 
Alle bankkonti disponeres av to personer i fellesskap.  Kasserer registrerer betalingen og 
administrasjonsansvarlig eller IL Jutuls kasserer godkjenner betalingen i nettbanksystemet. 

5.6 Kiosk og kontantsalg 
Det er krav til bruk av kassaapparat ved kontantsalg.  Kassen føres sentralt av 
administrasjonsansvarlig.  Kasse for kiosksalg telles opp etter hver dag og signeres av to personer.  
Rutine for oppgjør må utarbeides. Beskrivelse av rutinen må  gjøres tilgjengelig slik at de som til 
enhver tid betjener kassen enkelt kan utføre rutinene. 
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6 Referanser 
Relevante lovtekster  

Under finnes noen utvalgte relevante lovtekster som er sentrale å ha kunnskap om som tillitsvalgt i 
OIs ulike styrer, utvalg og komiteer. Fullstendige lovtekster finnes her:  

• NIFS lov  

• NIFs basislovnorm for idrettslag  

• Jutuls lov  

NIFs lov §10-1 Søknad om medlemskap 

Med idrettslag menes selveiende og frittstående lag med utelukkende personlig medlemmer. Laget 
må ha til formål å drive idrett eller organisere idrettslag. Gruppe av idrettslag regnes ikke som 
idrettslag. Startfelleskap eller annen samarbeidsform mellom idrettslag regnes ikke som idrettslag.  

NIFs lov §2-15 Høyeste myndighet  

Årsmøte/ting er organisasjonsleddets høyeste myndighet. Mellom årsmøtene/tingene er styret 
høyeste myndighet.  

Jutuls lov § 15 Idrettslagets styre  

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder, 
nestleder og øvrige styremedlemmer som er valgt på årsmøtet, samt leder i hver av gruppene. Styret 
kan blant sine medlemmer utpeke et arbeidsutvalg bestående av de årsmøtevalgte styremedlemmer, 
jfr § 12 kt. 10 a-d, som etter styrets instruks skal treffe vedtak i enkeltsaker og hastesaker.  

NIFs lov §13 -2 Hvem som kan inngå avtaler  

Avtaler kan bare inngås av organisasjonsledd. Avtalene skal være skriftlige og undertegnes av 
organisasjonsleddets styre. For fleridrettslag med gruppestyrer vil dette si hovedstyret.  

NIFS basislovnorm §3 Medlemmer  

Alle som akseptere idrettslagets overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt 
opp som medlem.  

For øvrig plikter ethvert medlem å overhJutulde NIFs, dets organisasjonsledd, samt idrettslagets 
lover og bestemmelser.  

NIFs basislovnorm for idrettslag §16 3. ledd  

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke 
inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse  

Dette innebærer bl.a. at det bare er idrettslagets styre (hovedstyre der laget har grupper/avdelinger 
med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, evt. andre avtaler som binder 
idrettslaget rent juridisk/økonomisk 
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