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1. OPPSUMMERING
2016 har vært et godt Fossum år med et høyt aktivitetsnivå. I samsvar med vår strategi og visjon som ble
vedtatt på årsmøtet i 2015 med ambisjon om å bli «Norges fremste UTEidrettslag» har året vært preget av
et høyt sportslig aktivitetsnivå der både bredde og toppresultater har gått hånd i hånd. I tillegg har klubben
gjennomført historiens største løft på anlegg. Både ny kunstgressbane med undervarme og ny rulleskibane
har blitt bygget og ferdigstilt i løpet av året i tillegg til at klubbhuset har fått en etterlengtet oppgradering.

2. STYREMØTER
Det har siden forrige årsmøte 31.03.2016 vært avholdt 6 styremøter og 6 AU-møter.

3. STYRETS ARBEID OG PRIORITERINGER
Styret og Arbeidsutvalget (AU) har i 2016 fokusert på tre områder; videreføring av strategiarbeidet,
utvikling av anleggene og profesjonalisering av styrende prosesser.
Hovedprosjektene på anleggsiden har vært ny rulleskiløype og utskiftning av kunstgresset på fotballbanen
med tilhørende undervarme. Disse prosjektene har medført at 2016 ble et år med uvanlig høyt
investeringsnivå.
I takt med medlemmenes forventninger til kvalitet øker og klubben har en ambisjon om å være «Norges
fremste UTEidrettslag» har styret jobbet med å forbedre prosesser hvor det kan ligge attraktive gevinster
knyttet til kvalitet, effektivitet og servicenivå. Fossums lover er tilpasset ny norm fra Norges Idrettsforbund,
og fremlegges Årsmøtet for godkjenning. Struktur og dokumentering for både styrets arbeid og AU er
forbedret, roller er tydeliggjort og ny daglig leder har blitt støttet i sitt første år i klubben.
Klubben fyller 100 år i 2018 og vi har nedsatt en komité som skal ta ansvaret for feiringen av vårt store
jubileumsår.

4. ADMINISTRASJONENS ARBEID OG PRIORITERINGER
Vår nye daglige leder Tone Malm Meinich Hvam startet i sin stilling 4. januar, mens tidligere daglig leder Tor
Hengebøl gikk over i stillingen som anleggsansvarlig og ansvarlig for sportslig koordinering.
Vår mangeårige leder og nøkkelperson på kontoret Frøydis Stensrud gikk av med pensjon i mai 2016, og vi
takker henne for en et svært viktig bidrag til klubben gjennom 40 år.
Mye av det daglige arbeidet i administrasjonen medgår til å støtte opp under gruppene samt å være
servicekontor på henvendelser fra medlemmer. Hovedfokus i 2016 har vært å utvikle og etablere gode,
effektive administrative rutiner for klubben som helhet. Dette arbeidet vil fortsette inn i 2017.
Administrasjonen har påtatt seg økt omfang av administrative oppgaver som tidligere har ligget i gruppene
og der blitt utført på frivillig basis. Dette avlaster gruppene og bidrar til at de kan styrke fokus på
idrettsaktivitet. Ulempen med denne utviklingen er at flere oppgaver i klubben gjøres av lønnede
medarbeidere og slik sett utfordres frivilligheten.
Vårt medlemssystem og nettside fra WebOrg er gjort mer brukervennlig for at medlemmer skal kunne
utføre mange oppgaver selv, som betalinger og oppdatering av egen status. Omleggingen til online
betalinger har vist seg å være krevende da systemene ennå ikke er brukervennlige nok og brukeren må
endre etablerte vaner.
Administrasjonen har i løpet av året iverksatt flere tiltak for å øke klubbens sponsorinntekter, bl. a har vi
inngått et samarbeid med Handleriet.no.
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5. MEDLEMSOVERSIKT
Medlemsoversikt pr 31.12*
2013
M

2014
K

Sum

M

2015
K

Sum

M

2016
K

Sum

M

K

120
85
Allidrett
46
26
Alpint
328
163
Fotball
16
4
Hopp
431
225
Langrenn
120
84
Skiskyting
0
0
Opptur
165
95
Orientering
32
3
Sykkel / Triatlon
28
44
Trim
729
553
Støttemedlemmer
4
4
3
2
1
Æresmedlemmer
1859 1490
3349
2075 1470
3545
1996
1409
3405
2018
1283
Totalt
*Tabellen for 2016 har fått nytt format da vi i fremtiden ønsker å vise utviklingen pr gruppe. Dette er tall hentet fra Weborg.

Sum
205
72
491
20
656
204
0
260
35
72
1282
3
3300

Hovedstyret noterer seg at det i de siste par årene til tross for det høye aktivitetsnivået har vært
utfordrende å opprettholde medlemsmassen. Dette skyldes flere forhold, og klubben jobber med tiltak for
å snu denne trenden.

6. ØKONOMI OG INNTEKTSBRINGENDE AKTIVITETER
Fossum IFs samlede inntekter beløp seg til kr 14.588.900 for 2016. Dette er noe ned fra 2015, og skyldes
hovedsakelig reduksjon i inntektsføring av offentlige tilskudd. Driftskostnadene utgjorde i alt kr 15.733.725,
en økning på 6,7% fra 2015. Netto finansposter er negative med kr 365.523, etter nedskriving av aksjene i
Kolsås Skisenter med kr 350.000. Regnskapet er således gjort opp med et samlet underskudd på 1.510.348.
De regnskapsprinsippene som er benyttet er omtalt i noter til regnskapet.
Regnskapet reflekterer tydelig et svært høyt aktivitetsnivå i Fossum IF i 2016. Som det fremkommer av
balansen har vi investert brutto ca. kr 9 millioner i rulleskianlegg og kunstgressbane med undervarme.
Mesteparten av disse investeringene finansieres med tippemidler og annen offentlig støtte. Da disse
midlene kommer senere har det vært nødvendig å ta opp et banklån for å mellomfinansiere investeringene.
Klubben har også iverksatt tiltak for utbedring og vedlikehold av klubbhuset. Det økte aktivitetsnivået i
klubben har gitt seg utslag i høyere kostnader i 2016 enn i 2015. Hovedstyret legger derfor opp til en
periode med moderate vedlikeholds- og investeringskostnader i de neste to årene, med fokus på høyt
sportslig aktivitetsnivå og videreutvikling av inntektsgrunnlaget.
Som en aktivitet for å videreutvikle inntektsgrunnlaget inngikk Fossum IF inngikk mot slutten av 2016 et
samarbeide med Handleriet.no – dagligvarer på nett, noe som kan gi et betydelig økonomisk bidrag til
klubben dersom medlemmer og venner begynner å handle sine dagligvarer på nett. Administrasjonen vil
aktivt jobbe videre med å skaffe inntekter til klubben utover eksisterende aktiviteter som kiosk drift, utleie
av klubbhus og det tradisjonsrike Julemarkedet.
Klubben har også en rekke gode inntektsbringende arrangementer som i alt vesentlig grad administreres av
gruppene, og faller inn under de respektive resultatene. Det er godt engasjement i gruppene, og mange
foreldre som stiller opp aktivt for å drive klubben på dagens nivå. Det er imidlertid dessverre en økende
tendens til at færre ønsker å delta i klubbens dugnadsarbeid, noe som medfører en større belastning på
administrasjonen. Klubben vil fortsette arbeidet med å få flere og ytterligere engasjerte medlemmer
gjennom visjonen om å bli Norges fremste UTEidrettslag.
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Fossum IF har sunn økonomi. Styret finner at forutsetningene for fortsatt drift er ivaretatt gjennom det
fremlagte årsregnskapet for 2016, og anbefaler overfor årsmøtet at dette fastsettes som regnskap for 2016.

7. AKTIVITET I FORENINGEN
Det er høyt aktivitetsnivå og høy satsing i gruppene og det er også i 2016 og vinteren 2017 oppnådd gode
resultater på internasjonalt og på nasjonalt nivå av flere utøvere. Som også nevnt i fjorårets rapport sto Tiril
Eckhoff for den fremste prestasjonen da hun tok gull på sprint og stafett under VM på hjemmebane i
Holmenkollen i mars 2016. Tiril og våre andre utøvere som oppnådde sterke resultater vinteren 2016 ble
feiret gjennom et større arrangement på Fossum-tunet i juni.

7.1

Allidrett

Allidretten er Fossum IFs gruppe for de yngste barna, og har aktiviteter for barn i alderen 5 - 8 år, med
friidrett frem til 10 år.
I vintersesongen 2016/2017 har vi tilbudt trening med generell Allidrett for de minste, skileik og alpin for de
eldste barna, mens det i sommersesongen har vært fokus på Fotball og Friidrett i tillegg til den generelle
Allidrettstreningen. Aktivitetene har foregått på uteområdene og hallene på skolene i nærområdet, i
Kolsåsbakken og i Skileik-området på Fossum. Vi har også arrangert Allidrettens Høst- og Skidag på Fossum.
I 2016/2017 har Allidretten hatt rundt 400 deltakere på våre ordinære aktiviteter og over 300 barn har
deltatt på vår høstdag. 5. mars 2017 arrangerte vi også en svært vellykket skidag, med godt over 400
betalende barn. Søsken, foreldre og besteforeldre deltok sammen med barna i dumpeløype, alpin, hopp,
bamseløype, langrenn, skiskyting og skøyteløype.
Allidrettsstyret har bestått av 7 foreldre og over 130 foreldre har meldt seg som trenere, og nærmere 200
foreldre har stilt opp på dugnad i våre arrangementer.
Vi vil takke alle som har bidratt til barnas felles utvikling, vennskap og en trygg oppstart med idrett i Fossum
i sentrum.

7.2

Alpint

Alpingruppen har i vintersesongen 2016/17 dessverre slitt med både rekruttering og frivillige foreldre, og
flere av de eldre løperne har gått over til Stabæk. Haslum, Stabæk og Fossum har et samarbeide i
Kolsåsbakken, men har dessverre ikke klart å finne en fornuftig organisering for de aktive. Dette resulterer i
at man konkurrerer om de samme ressursene.
I sesongen 2016/2017 er det Allidrett som har stått for treningene i bakken i samarbeid med skiskolen i
Kolsåsbakken. Opplegget har vært bra, men dyrt. Men, hvorvidt rekrutteringsbasen fra allidretten er godt
nok for videre satsing av alpingruppen, er høyst usikkert. Det vil være fokus på dette gjennom
sommerhalvåret for å finne en god løsning for neste sesong igjen.
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7.3

Fotball

Antall lag i seriesystemet var 48, fordelt på 2 seniorlag, 16 ungdomslag og 30 lag i barnefotballen.
Det ble gjennomført to fotballskoler; i juni og august, hhv. 7 dager og 5 dager med tilbud om ekstra
barnepass fra kl. 14-16 alle dager. Antall påmeldte i juni 126 og i august: 106.
Fossum Cup ble arrangert helgen 15. – 16. oktober. Det var 123 påmeldte lag hvorav 99 var eksterne. Det
ble spilt 243 kamper i løpet av helgen.
Nytt kunstgress med undervarme ble utført og lagt i henhold til vedtatte planer sommeren 2016. Banen er
godt mottatt av brukere og har medført redusert halleie om vinteren. Vi har også oppnådd utleie av banen i
perioder hvor Fossum ikke benytter banen. Det har vært noe driftsproblemer og innkjøringsproblemer (se
Anlegg)
I august vedtok styret i fotballgruppen at Fossum ønsker å realisere kunstgressbane på Barketomta.
Vedtaket fører imidlertid ikke til økonomiske forpliktelser før et eventuelt vedtak i Hovedstyret og
finansiering er ordnet, herunder at spillemiddelsøknad er levert inn og godkjent. Planer om bane på
Barketomta er fortsatt ikke endelig vedtatt i kommunale planer.

7.4

Hopp

Hoppgruppa i Fossum har treninger i bakkene på Fossum 2 ganger pr. uke i vintersesongen og innetrening 1
gang pr. uke på høsten. I tillegg har Fossum utøvere i Kollenhopp. Fossumrennet i hopp og kombinert ble
arrangert 11. februar 2017. Fossum Allidrett har disponert den minste bakken til organiserte treninger på
tirsdager som ledd i Skileiktilbudet til Allidretten.
Som de fleste andre hoppgrupper i Norge sliter også dessverre Fossum med rekrutteringen, til tross for god
markedsføring overfor langrennsgruppa. Vi har et treningssamarbeid med ØHIL.

7.5

Langrenn og skiskyting

2016 sesongen ga oss mange gode resultater både internasjonalt og nasjonalt. Alle våre dyktige utøvere er
behørig benevnt og satt glans på gjennom flere anledninger i media, på hjemmesiden og sosiale medier.
Dette har medført at vi fortsatt har bra trøkk på de yngre gruppene og det fylles fortsatt godt oppunder de
eldre. Det jobbes godt i gruppene for å holde flest mulig, lengst mulig.
Anleggsmessig fikk vi endelig ferdigstilt vår rulleskitrasé som kom sent men godt. Vi vil nok merke mer trykk
på denne allerede den kommende våren. Snøkanonanlegget ble samtidig utvidet, noe vi allerede i 2017
sesongen har fått glede av.
2016-sesongen ga noe nedgang i antall deltakere i våre arrangement, men alle ble gjennomført som
planlagt, med mange glade og svært positive deltakere. Kvalfoss-sprinten (skiskyting) og Fossum-stafetten
(langrenn) er fortsatt de arrangementene som gir gode bidrag i gruppekassen.
Sesongen 2016 / 17 ble innledet med en svært dårlig vinter. Barmarksesongen varte frem til juleferien, og
snøproduksjonen kom ikke skikkelig i gang før i februar. Likevel vil vi si at motivasjonen for
barmarksøktene, til tross for at den er lang, mørk og tidvis preget av utrivelig vær, er bemerkelsesverdig
høy både hos trenere og utøvere.
Avslutningsvis må vi takke alle nøkkelpersoner, trenere og sosiale ambassadører som bidrar på essensielle
oppgaver, samt øvrige som positivt stiller opp når vi trenger mannskap. Vi har allerede merket oss at mange
har bidratt nå i 2017 sesongen også.
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7.6

Opptur

Opptur ble dessverre nedlagt i 2016 på grunn av manglende interesse. Dersom interessen igjen melder seg
ønsker Fossum som vår visjon tilsier å ha et tilbud til alle.

7.7

Orientering

Orienteringsgruppa har også i 2016 fortsatt arbeidet med fokus på bredd og elite. 72 barn deltok på Ointro. Vi har stor aktivitet i gruppen 10-12, 13-16 og jr./sr. gruppene, med treninger, samlinger og
individuell oppfølging på flere nivå.
Det primære målet er å opprettholde posisjonen som en ledende ungdomsklubb i Norge. Dette krever at
klubben klarer å beholde og utvikle de løperne som allerede er i klubben samtidig som man klarer å
rekruttere nye. Etter å ha blitt Norges største og beste juniorgruppe har målsettingen vært å opprettholde
dette og samtidig bli en av Norges beste seniorklubber innen 2016.
Viktig i denne satsingen har vært: Å gi et godt og konkurransedyktig tilbud til de aller beste gjennom
Prosjekt VM-2016, å gi et godt tilbud og god treningsoppfølging til alle de som ønsker det og å skape et
godt sosialt miljø i hele junior/senior-gruppa
Tur-O-aktiviteten holder seg stabilt med god deltagelse. Nytt i år var oppstart av stolpejakten sammen med
IL Tyrving. Det har vært en svært vellykket og hatt stor deltagelse.
Fossum var vertskap for Unionsmatchen på vegne av AOOK. 4 svenske og 4 norske kretser deltok med 250
deltagere. Det ble et vellykket arrangement både sportslig og sosialt.
Nytt av året er:
- Temakvelder med bl.a. strategi for gruppa, mental trening
- Foreldrekurs – introduksjon til orientering
- Kveldsmat etter treningene en gang i måneden
- Stolpejakten
Resultatmessig har 2016 vært et svært godt år for O-gruppa. Vi var den klubb som tok flest NM-medaljer
gjennom sesongen, og vi satte norgesrekord med antall kvalifiserte løpere til junior-VM. Vi tok også en
sølvmedalje i senior-NM sprint, samt 4. plass i NM-sprintstafett.
Vi har hatt flere løpere på representasjonsoppgaver, både for senior- og juniorlandslag.

7.8

Sykkel og Triathlon

FIF Sykkel og Triathlongruppe er et tilbud til Fossums medlemmer til å løse helårslisens for sykkel og
triathlon samt å kunne representere Fossum i ritt og konkurranser gjennom året. Gruppen koordinerer
semi-organiserte fellestreninger vår, sommer og høst og har så langt hatt ett trim- og mosjonsperspektiv
siden oppstarten i 2011. Gruppen har fått designet sykkeltøy som er godkjent av Norges Cykleforbund.
Gruppen hadde i 2016 32 medlemmer, en oppgang fra 26 året før.

7.9

Trim

Trimgruppen består i dag av 7 ulike grupper med et forholdsvis stabilt antall medlemmer. Trimgruppen
favner aldersmessig fra rundt 50 til over 90 år. Herretrim møtes inne på Eiksmarka skole 2 ganger pr uke.
Seniortrim har sin trening inne på Fossum-tunet to dager i uken.
Dametrim 1 er den største gruppen med ca. 50 medlemmer. Disse trener ute og inne hver onsdag på
Fossumtunet. Gruppen arrangerer årlige fjellturer. Idrettsmerkegruppen har i år arrangert merketagning for
50. gang ute på Fossum. Nytt av året er individuell resultat rapportering via internett. Sesongslutt ble feiret
med fest i oktober. De øvrige gruppene Dametrim 2, 3 og 4 har ulike turaktiviteter.

7

8. KLUBBHUS OG ANLEGG
2016 var et svært aktivt år på anleggsfronten, og det ble bygget både et rulleskianlegg og utskifting av
kunstgresset, med tilhørende nytt undervarme anlegg.
Styret har i samarbeid med gruppene, og med assistanse fra Norconsult ferdigstilt anleggsplanen for hvor vi
ønsker å ta klubben i 2020. Anleggsplanen er laget uavhengig av hva som skjer med en eventuell utbygging
av sagbruket, og vil naturligvis kunne bli endret ved en utbygging. Anleggsplanen vil bli tilgjengelig på
nettsiden etter først en gjennomgang med våre viktigste samarbeidspartnere; Løvenskiold og Bærum
Kommune.
Videreutvikling av anleggene vil skje i nært samarbeid med kommunen, og forutsetter normalt finansiering
både gjennom kommunal støtte og spillemidler.
Det er ikke planlagt vesentlige investeringer i anlegg i 2017.

8.1

Fossumtunet – klubbhuset

Klubben har et allsidig anlegg som er i bruk hver dag hele året, med klubbhuset som det naturlige
samlingspunktet. Klubbhuset har fått en vesentlig ansiktsløfting innendørs i 2016, og har blitt et enda
hyggeligere sted å være. Huset er i aktiv bruk hver kveld til klubbaktiviteter, og utleie aktiviteten har økt
vesentlig etter at oppgraderingen ble avsluttet.
Det er planlagt en videre utbygging av kontor- og lagerdelen av klubbhuset, men dette blir tidligst i 2018.

8.2

Parkering

Parkeringskapasiteten tilknyttet Fossum anlegget har vært under press lenge, og er svært begrenset,
spesielt i sommer og høst sesongen. Dette kan skape farlige situasjoner i de mest aktive treningsperiodene.
I vinter sesongen når Smiejordet er tilgjengelig er det godt med plass, og foreldre blir sterkt oppfordret til å
benytte jordet til levering og henting av barn. Parkeringssituasjonen har blitt fulgt opp mot Bærum
kommune i løpet av året uten noe positivt resultat, og dialogen vil bli videreført i 2017.

8.3

Skiskytteranlegget

Skiskytteranlegget er i bruk nærmest hver dag, både sommer og vinter. Anlegget fungerer glimrende til
trening og er fullt utnyttet alle ukedager på kveldstid. Større renn kan dessverre ikke arrangeres med
nåværende løypestandard, og det jobbes videre med en mulig utvidelse av løypene.
Anlegget benyttes av idrettslinjer ved videregående skoler på dagtid et par dager i uken og leies også ut til
firmaarrangementer og andre klubber. Asfaltering av standplass ble gjennomført i 2016 i forbindelse med
rulleskiløypa, og dette har forbedret treningsforholdene vesentlig på sommer og høst.
Asfalt på standplass gjør det også enklere å rydde opp etter endt trening, og reduserer risikoen for
tomhylser blir liggende.

8.4

Langrennsløyper og stadion

Snøproduksjonsanlegget fungerer bra, og gir gode forhold i anlegget selv i perioder av sesongen det ellers
ikke hadde vært mulig å gå på ski på Fossum. Anlegget driftes av ivrige foreldre på dugnad på nattestid, og
innleid hjelp på dagtid, og hele 2,5 km lysløypa, skileiken og standplass dekkes i løpet av 6-8 dager med god
kulde.
Anlegget ble videre oppgradert i 2016 i forbindelse med utbyggingen av rulleskiløypa, og det ble lagt vann
og luft tilknytning bort på standplass, noe som gjør snø legging av skiskytteranlegget enklere.
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Vi har et svært godt samarbeide med Skiforeningen som bidrar med betydelige ressurser til snøproduksjon
og preparering av løyper. Til gjengjeld har Skiforeningen både barneskiskole og skikurs for voksne på
Fossum. Flere andre kommersielle aktører også benytter Fossums kunstsnøanlegg, og enkelte bidrar også
økonomisk til tross for at vi ikke kan kreve betaling.

8.5

Rulleskiløype

Rulleskiløypa ble endelig utbygget og ferdigstilt i september 2016. Totale anleggskostnader endte under
budsjett, og er i hovedsak finansiert gjennom spillemidler og kommunale midler.
Løypa ble svært godt mottatt av både langrennsløpere og skiskyttere, og gir spesielt gode og trygge
treningsforhold for de yngre løperne.

8.6

Hoppbakker

Hoppgruppa i Fossum IF (Fossum Flyers) disponerer to hoppbakker på Fossum, henholdsvis K15 meter og
K28 meter.
Anlegget fungerer godt som ett av to operative hoppanlegg i Asker og Bærum.

8.7

Allidrettsanlegget

Dette er et nærmiljøanlegg som i utgangspunktet er åpent for alle og ikke belagt med organisert trening for
øvrige grupper i FIF. Allidretten benytter anlegget til friidrettstilbud vår/høst for 6,7 og 8-åringene, mens i
vinterhalvåret benyttes skileiken.
Det videre planer om å utvide anlegget med en hinderløype.

8.8

Kunstgressbanen

Kunstgresset på Fossum ble skiftet ut sommeren 2016, og det ble da samtidig lagt undervarme slik at banen
også kan brukes gjennom vintersesongen. Klubben hadde fått forståelse av undervarmen kunne legges
samtidig med kunstgresset og deretter søke om kommunale midler og spillemidler. Dette viste seg i ettertid
å ikke medføre riktighet, og vi kan ikke forvente å motta det budsjetterte tilskuddet på ca. kr 800.000 til
undervarmen.
Klubben jobber med alternativer for finansiering av dette beløpet.
I løpet av vinteren har det også vært driftsproblemer, og undervarmen har ikke fungert som forventet.
Leverandøren Unisport har akseptert full reklamasjon og banen vil bli utbedret i løpet av sommeren 2017.

8.9

Ballbinge Eiksmarka

Ballbingen fungerer bra for barna i nærområdet.

8.10 Kolsåsbakken
Fossum Alpin gikk i 2008 inn i det nye driftsselskapet Kolsås Skisenter AS sammen med Haslum og Stabæk.
Klubben har også i sesongen 2016/17 måtte tilføre 75000.- til driften av bakken. Bakken fungerer veldig
godt til trening og konkurranser og er et attraktivt alpintilbud både for store og små alpinister.
Styret i driftsselskapet består av to representanter fra hver av de involverte klubbene. For Fossum sitter
Jarle Stensrud (Alpingruppa) og Tor Hengebøl (Adm.)

8.11 Utbygging av Sagbruket
Det har i 2016 ikke vært noen videre fremdrift for videre utbygging av sagbruket. Klubben jobber derfor
videre med sin anleggsplan uavhengig av denne utbyggingen. Fossum IF følger situasjonen nøye, og har i
mellomtiden også en pågående dialog med Løvenskiold vedrørende utbygging av eksisterende anlegg og
langrennsløyper.
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9. HEDERSBEVISNINGER
Følgende hedersbevisninger ble utdelt på årsmøtet i 2016;

FIF Hederstegn
FIF’s hederstegn (fortjenestemedaljen) gis til et medlem av FIF som har "ydet foreningen verdifulle
tjenester, så vel aktivt som administrativt". For å få hederstegnet kreves det også at medlemmet har vist en
verdig framtreden.
ESTEN HOEL
BENEDIKTE HARSTAD KALLÅK
GUNHILD KVÅLSGARD
LEIF STØRMER

Fotball
Langrenn/Skiskyting
Orientering
Orientering

Mesterskapsfat
Mesterskapsfat gis til utøvere/lag som har blitt Olympisk mester, Verdensmester, Europamester eller
Norgesmester i seniorklasse eller juniorklasse.
For sommersesongen 2015 og vintersesongen 20115/16 ble følgende mesterskapsfat delt ut:
TIM ROBERTSON
MAGNUS BØE
THOMAS HELLAND LARSEN
INGRID LANDMARK TANDREVOLD
TIRIL KAMPENHAUG ECKHOFF

Orientering, VM gull sprint junior, NM gull sprint junior 2015
Langrenn, Ungdoms OL gull langrennscross og 10 km 2016
Langrenn, Ungdoms OL gull sprint 2016
NM gull skiskyting junior fellesstart 2016, Gull stafett jr VM
skiskyting 2016
VM gull skiskyting sprint 2016, VM gull stafett skiskyting 2016

Østerås pokalen
Østerås-pokalen gis til utøvere mellom 11 og 15 år som har vist særlig framgang i sin idrett.
For sommersesongen 2015 og vintersesongen 2015/16 ble Østeråspokalen utdelt til følgende utøvere:
ANDERS MØRDRE DAVIDSEN
KAREN JOMAAS
ANTON BERGFJORD (G2000)
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Langrenn
Orientering
Fotball

Kristian Hallands pokal
Kristian Hallands pokal gis til den utøver som har oppnådd best mulig idrettslig prestasjon i løpet av året.
For sesongen 2015 ble denne tildelt
INGRID LANDMARK TANDREVOLD

NM Skiskyting senior

10. KLUBBENS UTVIKLINGSSTIPEND
Fossum etablerte i 2003 en stipendordning rettet mot de av klubbens utøvere som satser seriøst på sin
idrett. Komiteen har fra året 2010 valgt å se alle søknader under ett og benevner alle tildelinger som
utviklingsstipend.
SOMMERIDRETTER
Utdelt på årsmøtet 2016
For kalenderåret 2015 kom det inn 11 søknader, hvorav 2 var unge utøvere og ikke kvalifiserte. Totalt 9
stipend ble delt ut. Stipendkomiteen hadde til sammen 31.000 kroner til utdeling for 2015 med bidrag både
fra Hovedkassen, Oldermannsligaen og Trimgruppa.
1. Topp nasjonalt nivå senior
Emil Ahlbäck
kr 5.000
Orientering
Tim Robertson
kr 5.000
Orientering
2. Topp nasjonalt nivå U23 og junior
Borger Melsom
Sigrid Alexandersen
Tonje Vassend
Oskar Størmer
Ragnhild Hjermstad
Elias Mølnvik
Olai Stensland Lillevold

kr 3.000
kr 3.000
kr 3.000
kr 3.000
kr 3.000
kr 3.000
kr 3.000

Orientering
Orientering
Orientering
Orientering
Orientering
Orientering
Orientering

VINTERIDRETTER
For vintersesongen 2015/16 kom det inn følgende søknader, hvor alle fikk overrakt dette på feiringen av
Tiril Eckhoff i juni.
Marte Fosen
Magnus Bøe
Thomas Helland Larsen
Thomas Bucher-Johannessen

kr 4000
kr 6000
kr 6000
kr 6000

Langrenn
Langrenn
Langrenn
Langrenn

Jacob Eiksund Sæthre
Jonas Slettemark Juel
Fredrik Grusd
Georg Noer Dotzler
Karsten Martinussen

kr 4000
kr 4000
kr 4000
kr 4000
kr 4000

Kombinert
Skiskyting
Skiskyting
Skiskyting
Skiskyting

Stipend for sommeridrettene 2016 vil bli utdelt på årsmøtet 2017.
Stipend for vinteridrettene 2016/2017 har frist 15. juni 2017 og vil publiseres i neste års årsberetning samt
ellers på våre hjemmesider. Utdeling vil finne sted ved en passende anledning.
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11. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Klubbens styre er opptatt av ansattes og medlemmenes helse og sikkerhet, og vil prioritere utvikling av
dette i vårt fremtidige arbeid. Det er flere områder som er definert som spesielle fokusområder. Dette
gjelder blant annet våre anlegg og parkeringsforholdene i tilknytning til anleggene.
Vi forsøker å gjøre det vi kan for ikke å forurense det ytre miljøet. Gummikuler og kjemikalier på
kunstgressbanen er noe som følges nøye med på, og klubben følger de retningslinjer som til enhver tid
gjelder for håndtering av dette.
Likestilling og kjønnskvotering er alltid hensynstatt ved valg til styrer og utvalg.

12. INFORMASJON, PROFILERING OG SOSIALE MEDIER
For å kunne opprettholde en tilfredsstillende informasjonsflyt er det viktig å ha gode og brukervennlige
nettsider. Klubben fikk en ny og mer brukervennlig nettside første halvår 2015 gjennom vår leverandør
WebOrg. Systemet blir kontinuerlig videreutviklet, og skal forenkles ytterligere.
Det web-baserte
medlemssystemet benyttes også til innkreving av treningsavgifter og påmelding til klubbens arrangementer
i de fleste grupper, og det jobbes videre for at samtlige grupper og medlemmer skal benytte dette.
Klubben bruker også Facebook som et supplement til nettsidene. Facebook har overtatt et større ansvar for
generell informasjon, og benyttes svært aktivt for både treningsinformasjon, publisering av resultater og
sosiale aktiviteter.

13. FREMTIDSUTSIKTER OG STRATEGI
Fossums rolle i lokalsamfunnet blir bare viktigere og viktigere. Det pågår en endring hvor barn og unge
påvirkes dramatisk av den rivende digitaliseringen som endrer samfunnet. Stillesittingen fremfor skjermen
fortsetter å øke, noen av konsekvensene er økt fedmeutvikling og økte psykiske problemer i ungdomsalder.
Våre fysisk orienterte aktiviteter er en viktig motvekt som gir barn og ungdom balanse mot den digitale
aktiviteten og bygger sosiale nettverk, utvikler mestring og bygger fysisk kapasitet som de aktive har nytte
av gjennom hele livet.
Barn og unge vokser i stadig større grad opp i urbane omgivelser og har slik sett et mindre forhold til fri
natur. Fossums fokus på uteaktiviteter i frisk luft og fri natur gir økt nærhet til naturen.
Gjennom vår visjon skal vi bygge Fossum videre. Vi skal utvikle oss til å bli;
«Norges fremste UTEidrettslag»
og ønsker å være en positiv, nettverksbyggende faktor som er tilgjengelig for flest mulig i nærmiljøet.
Styret og gruppene har i 2016 jobbet videre med utarbeidelse og prioritering av strategiske tiltak for å nå
våre mål og flere tiltak iverksatt i løpet av året. For å kunne nå vår målsetting ble det vedtatt å styrke
administrasjonen, og Tone Hvam ble ansatt som ny daglig leder fra 1.1.2016. Oppfølgingen av tiltak
fortsetter i 2017.
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14. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVERV
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Nils Jørgen Lie – Arbeidsutvalg (AU)
Eirik Tandrevold - AU
Geir Myrold - AU
Kjell Sommerseth - AU
Tore Husbyn - AU
Bjørg Teigen - AU

Gruppeledere / Hovedstyremedlem
Styremedlem
Morten Borgersen – Alpint (frem til oktober 2016)
Styremedlem
Jon Kirknes - Allidrett
Styremedlem
Mette Fyrsteng - Fotball
Styremedlem
Harald Meen - Hopp
Styremedlem
Arve Borchgrevink – Langrenn / Skiskyting
Styremedlem
Magnhild Mølnvik - Orientering
Styremedlem
Rune Fløgstad - Sykkel
Styremedlem
Ellen Bock-Svendsen - Trim

Revisor
Kontrollkomite

Stiansen & Co v/Oddvar Mella
Ketil Lodding
Anders Straumsheim
Marius Bretteville

Komite for Hederstegn og Æresmedlemskap
Bente Landmark
Knut Eckhoff
Tore Husbyn
Representant ved tildeling Kristian Hallands premie
Nils Jørgen Lie
Valgkomite

Bjørn Volden
Toto Bugge
Helle Randklev

Medlemmer som har tillitsverv utenom Fossum IF
Kjersti Hov – AOOK medlem teknisk komite
Katrine Bakke – AOOK medlem rekrutteringsgruppe
Medlem i NFF’s internasjonale komite - Per Ravn Omdal
Medlem i NFF’s anleggskomite – Per Ravn Omdal
Nestleder hopp og kombinertkomiteen Akershus Skikrets - Fritz J Fredriksen
Styremedlem Oslo og Akershus Skiskytterkrets - Ninni Jonsson
Styremedlem Akershus Skikrets - Frode Martinussen
Til slutt ønsker hovedstyret å utbringe en stor takk til alle som bidrar til å holde det store aktivitetsnivået i
klubben mulig i dag, enten som trenere, foreldrekontakter, dugnadsressurser eller gjennom annet arbeid i
de respektive gruppene – tusen takk!
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Tilbakeblikk klubbhus og anlegg 2016

Profilartikler/klær/netthandel
- vi har fornyet oss i 2016

FØR

NÅ

Festsalen og kafeen har fått oppgradering

Kunstgress og rulleskianlegg er nytt i 2016

Årsregnskap

2016

Fossum Idrettsforening

Organisasjonsnummer: 969 954 990

Fossum Idrettsforening
Resultatregnskap
Driftsinntekter og driftskostnader

Note

Regnskap 2016

Regnskap 2015

1, 2

14 588 900
14 588 900

14 817 945
14 817 945

6 579 498
4 823 808
575 460
3 754 959
15 733 725

6 126 940
4 140 937
345 800
4 131 806
14 745 483

-1 144 825

72 463

18 074
350 000
33 596
-365 523

52 888
0
0
52 888

Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat

-1 510 348
-1 510 348

125 351
125 351

Årsresultat

-1 510 348

125 351

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

0
1 510 348
-1 510 348

125 351
0
125 351

Driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Idretts- og aktivitetsrelaterte kostnader
Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler
Andre drifts – og adm.kostnader
Sum driftskostnader

3, 4
5, 6
4, 12

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler 10
Annen rentekostnad
Resultat av finansposter

Fossum Idrettsforening

Side 1

Fossum Idrettsforening
Balanse
Eiendeler

2016

2015

6
6

70 329
9 374 899
9 445 228

94 929
1 086 115
1 181 044

10

0
0

350 000
350 000

9 445 228

1 531 044

Lager av varer og annen beholdning

822 750

583 748

Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

7

378 347
464 214
842 560

611 069
610 242
1 221 311

8

4 844 482

8 066 099

6 509 792

9 871 159

15 955 020

11 402 203

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Maskiner og anlegg
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

Note

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

Fossum Idrettsforening

Side 2

Fossum Idrettsforening
Balanse
Egenkapital og gjeld
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

Note

9

Sum egenkapital
Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

Fossum Idrettsforening

7
6, 7

8
11

2016

2015

7 217 247
7 217 247

8 727 595
8 727 595

7 217 247

8 727 595

3 000 000
2 452 000
5 452 000

0
0
0

1 095 673
303 657
1 886 444
3 285 773

364 887
339 131
1 970 590
2 674 609

8 737 773

2 674 609

15 955 020

11 402 204

Side 3

Fossum Idrettsforening
Noter til regnskapet for 2016
Note 1
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Norges Idrettsforbunds lover, regnskapsloven og
NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Driftsinntekter
Varer og tjenester inntektsføres leveringstidspunktet.
Medlemskontingenter og offentlige drifttilskudd inntektsføres etter kontantprinsippet.
Offentlige investeringstilskudd ble frem til 2015 bokført etter nettometoden, dvs mot de
angjeldende driftsmidlene. Fra og med 2016 inntektsføres investeringstilskudd i
resultatregnskapet over de angjeldende driftsmidlenes levetid.
Mottatt, ikke inntektsført investeringstilskudd bokføres som forpliktelse under annen
langsiktig gjeld i balansen.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets
økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som
forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyste av netto salgsverdi og
verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til
eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.
Se også omtale under note 6.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett
år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene.
Skatt
Idrettslaget er i fritatt fra beskatning etter skattelovens § 2-32 første ledd.

Fossum Idrettsforening

Fossum Idrettsforening
Noter til regnskapet for 2016

Note 2
Spesifisering av inntekter
Medlemskontingenter
Sponsorinntekter
Andre inntektsførte offentlige tilskudd
Treningsavgifter, egenandeler og andre
inntektsbringende aktiviteter
Sum salgsinntekter
Note 3
Lønnskostnader
Lønnskostnader
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Premie OTP
Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum
Antall sysselsatte årsverk

2016
828 000
527 207
2 314 620

2015
715 200
655 492
3 117 043

10 919 074

10 330 210

14 588 900

14 817 945

2016
4 173 014
582 185
45 070
23 539
4 823 808

2015
3 615 431
483 467
33 847
8 191
4 140 936

9,5

8,3

Note 4
Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Ytelser til ledende personer
Daglig leder

Lønn
Pensjonskostnader
Annen godtgjørelse
Sum

612 397
12 248
624 645

Styre

0

Fossum IF har opprettet OTP i henhold til lovens krav for sine fast ansatte.
Godtgjørelse til revisor
Det er i 2016 kostnadsført (inkl. mva) kr 75 000 i ordinært revisjonshonorar og kr 18 625
vedrørende andre tjenester levert av revisor.
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Fossum Idrettsforening
Noter til regnskapet for 2016

Note 5

Driftsløsøre

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.

Traktor
500 000
0
0
500 000

Akkumulerte avskrivninger 31.12.
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
Balanseført verdi pr. 31.12.

500 000
0
0

Årets avskrivninger
Avskrivningsats
Note 6

0
0%

Anleggsmidler

Bygninger Skiskyting
Anskaffelseskost 1.1.
Tilgang i år

5 844 799

Skiløyper

Allidrett
Hoppbakker

Baner

3 258 587

5 244 964
2 751 028

2 839 646

550 859
6 088 616

Anskaffelseskost 31.12.
5 844 799 3 258 587
Akkumulerte avskrivninger 31.12. -5 774 470 -3 258 587

7 995 992
-4 409 709

2 839 646
-2 839 646

6 639 475
-850 859

3 586 283

0

5 788 616

Bokført verdi pr. 31.12.

70 329

Årets avskrivning
Avskrivningsats

24 022
10 %

offentlig investeringstilskudd som forpliktelse 31.12

0

250 860
10 %

1 120 000

300 000
10 %

1 332 000

Det er i oppstillingen medtatt de investeringer som er gjort siden 1998. Tilgang fra 2010 til 2015 er
aktivert etter vanlige regler i regnskapsloven og avskrives over forventet levetid. Mottatt offentlig
investeringstilskudd er idenne perioden bokført etter nettometoden, slik at tilskuddet har redusert
anskaffelskosten. Fra og med 2016 har Fossum endret prinsipp for bokføring av investeringstilskudd.
Investeringstilskudd vil fra og med 2016 bokføres etter bruttometoden. Mottatt, ikke inntektsført
investeringstilskudd bokføres som forpliktelse under annen langsiktig gjeld i balansen.
Prinsippendringen er ikke gitt tilbakevirkende kraft.
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Fossum Idrettsforening
Noter til regnskapet for 2016

Note 7

Fordringer og gjeld

Fordringer med forfall > 1 år
Langsiktig gjeld med forfall >5 år
Gjeld som er sikret ved pant utgjør

2016
0
2 452 000
0

2015
0
0
0

Øvrig langsiktig gjeld er mottatt offentlig investeringstilskudd som inntektsføres i samvar
med den respektive eiendel, se note 1 og 6
Note 8

Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler:

2015
182 768

2015
188 507

Skyldig skattetrekk pr 31.12.15 er kr 159 508,Idrettsforeningens midler på skattetrekkskonto dekker skyldig skattetrekk pr 31.12
Note 9

Egenkapital

Egenkapital 1.1
Årets resultat
Egenkapital 31.12.
Note 10

Annen
egenkapital
8 727 595
-1 510 348
7 217 247

Sum
8 727 595
-1 510 348
7 217 247

Investering i aksjer og andeler

Idrettsforeningen eier 17 % av aksjene i Kolsås Skisenter AS. Kostpris for aksjene er
350 000. Investeringen er sin helhet nedskrevet i 2016.
Note 11

Annen kortsiktig gjeld
Avsatte feriepenger
Andre periodiseringsposter
Sum annen kortsiktig gjeld

Note 12

2016
447 975
1 438 469
1 886 444

2015
368 661
1 601 929
1 970 590

2016
2 709 557
161 352
367 187
516 863
3 754 959

2015
3 189 512
261 498
377 701
303 094
4 131 806

Andre driftskostnader
Drift av anlegg, maskiner og klubbhus
Konsulentbruk
Kontorkostnader
Andre kostnader
Sum andre driftskostnader
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AnssnnETNING FRA KoNTRoTLKoMITEEN r
FOSSUM IF FOR 2OL6
I henhold

til

NIF's lov 5 2-L2 avgir kontrollkomiteen herved sin beretning

til f,rsmFtet.

Det har vaert avholdt ett mdte i kontrollkomiteen i perioden i tillegg til korrespondanse per telefon
og epost internt i komiteen og med dagllg leder i Fossum lF.

Kontrollkomiteen skalf0re tilsyn med organisasjonsleddets gkonomi. Kontrollkomiteen skal p6se at
organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og 6konomiske
rammer, samt at de foretatte dkonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets lov og
beslutninger fattet av tinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddeg
interne Fkonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. Kontrollkomiteen skalvidere p6se at
idrettslagets regnskapsfdrsel er pf,titelig og at dets lrsregnskap og deldrsrapporter gir et korrekt
uttrykk for idrettslagets drift og finansielle stilling. Kontrollkomlteen skalved gjennomgang av
regnskapene vurdere idrettslagets finanslelle stilling forvaltning og drift.

Kontrollkomiteen har gjennomgdtt styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet
det ngdvendig fr gjennomgl, Komiteen har fttt alle opplysninger fra idrettslagets adminisrasjon som
komlteen har bedt om. Det materialet kontrollkomiteen har fett seg forelagt gir ikke foranledning til

sarlig bemerkninger.
Kontrollkomiteen har $ennomgitt styrets 6rsberetning for 2015, det styrebehandlede drsregnskapet
for 2016 og klubbens totale budsjett for 2Ot7. Kontrollkornlteen har fitt seg forelagt
revisjonsberetningen for 2AL6, og noterer at revisor har avgitt beretning uten presiseringer eller

forbehold.
Kontrollkomiteen har Ingen merknader ill regnskapet.
Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og idrettslagets lrsregnskap for 2016 godkjennes av

trsmotet.

5.

MEDLEMSKONTINGENT 2018 / TRENINGSKONTINGENT 2018

Medlemskontingent 2018
Forslag til vedtak;
Styret gis fullmakt til å revurdere medlemskontingenten for 2018 basert på den økonomiske
utviklingen og budsjettet for 2018.
Styret gis fullmakt til å øke medlemskontingenten med inntil kr 50 pr. medlemskategori.
Styret ønsker også å opprette en ny medlemskategori; kalt «Støttemedlemskap». Dette for
personer som ikke driver med aktiv idrett i noen av våre grupper.
Medlemskontingent for 2017 (besluttet på årsmøtet i 2016):
Enkeltmedlemskap kr 400
Familiemedlemskap kr 950
Treningskontingent 2018
Forslag til vedtak;
Årsmøtet gir gruppene fullmakt til å vedta treningskontingentene for sesongen 2017/2018.

6.

INNKOMNE FORSLAG

6.1 Fra Styret

Forslag om å endre antall medlemmer i AU fra 4 til 6 personer
§15 pkt 10b; To styremedlemmer som sammen med leder og nestleder skal utgjøre
foreningens "Arbeidsutvalg". En vararepresentant skal velges til både Hovedstyret og
Arbeidsutvalget.

Forslag til vedtak;
§15 pkt 10b; Fire styremedlemmer som sammen med leder og nestleder skal utgjøre
foreningens "Arbeidsutvalg".

6.1

Fra Styret
Tilpasse FOSSUM IF’s Lov til Idrettens nye Lovnorm 7.6.2015
Styrets begrunnelse:

Idrettens nye lovnorm ble endret 7.6.2015 med oppfordring til alle klubber om at de
fra og med 2016 skal etterstrebe tilpasning til denne.
Styret har det siste året derfor arbeidet med å tilpasse klubbens lov til idrettens nye
lovnorm. Det arbeidet er nå ferdig, og AIK, Akershus Idrettskrets har godkjent dette.
Forslaget legges derfor frem på årsmøtet. Se nedenfor (lilla er nytt forslag, blått er det
vi har i dag). Vesentlige endringer er ordlyd, ellers ingen juridiske endringer. Vi har
opprettholdt alle FOSSUM IF’s særegenheter /tilpasninger til vår breddeklubb.

Forslag til vedtak;

Årsmøtet godkjenner FOSSUM’s reviderte lovutkast pr. 30.3.2017.

Forslag til vedtak;
Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i
NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag, ref. §15 pkt 6.

Nedenfor følger Fossum IF lov pr. i dag, samt styrets forslag.

LOV
for

FOSSUM IDRETTSFORENING
stiftet 7.12.1918
Vedtatt på årsmøte i Fossum IF den 28.11.91 og 26.11.92 og godkjent av
Idrettsstyret den 9.09.92 og 17.09.96. Endret på årsmøte 9.12.99,
22.04.13, med senere endringer, senest 30.03.2017, godkjent av Akershus
Idrettskrets 06.07.2016, i henhold til NIF’s lov.
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1. FORMÅL
Foreningens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komite (NIF).
Foreningen skal ved samarbeid og kameratskap fremme idrett og friluftsliv i sunne former.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
§ 2. ORGANISASJON
Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Foreningen er medlem av de særforbund som foreningens årsmøte bestemmer.
Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Akershus Idrettskrets.
Foreningen hører hjemme i Bærum kommune og er medlem av Bærum Idrettsråd.
Foreningen skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov
gjelder for foreningen og er uavhengig av hva som måtte stå i foreningens egen lov.
§ 3. MEDLEMMER
For at en person skal opptas i Foreningen må vedkommende:
a)
akseptere å overholde Foreningens og overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak.
b)
ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til Foreningen og andre
organisasjonsledd i NIF.
Styret i Foreningen 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
Foreningens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes,
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.
Medlemskapet i foreningen er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttedes organisasjonsledds og foreningens og
regelverk og vedtak.
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
Foreningen kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt
medlemskap i foreningen og skal strykes fra lagets medlemsliste.
Styret i Foreningen 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.
Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av
ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling
av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må
deretter avholdes innen én måned.
Ved fratakelse av medlemskap kan Foreningens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre
uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til Foreningens styre, som eventuelt
kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes,
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Foreningens vedtak trer ikke i kraft før
klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.
Foreningen skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i
tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.
§ 4. MEDLEMSKONTINGENT OG AVGIFTER
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Familiekontingent gjelder for en husstand med medlemmer under 21
år.Familiekontingenten tilsvarer maksimalt. tre ganger medlemskontingenten.
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.
Hovedstyret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet
eller andre spesielle grunner.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE
§ 5. KJØNNSFORDELING
Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til
årsmøte/ting i overordnetorganisasjonsledd, skal begge kjønn være representert.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det
velges/oppnevnes minst to personer av hvert
hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes
representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
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.
Idrettskretsen kan pålegge Foreningen å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt
årsmøte eller foreta ny oppnevning.
Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om
dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon
kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.
§ 6. GENERELLE REGLER OM STEMMERETT, VALGBARHET OG FORSLAGSRETT
For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av foreningen i
minst 1 måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3. Det samme gjelder der en
person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.
Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med foreningen, jf. § 7, har ikke
stemmerett på foreningens årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og
medlemskap i foreningen.
En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i foreningen: medlem av
styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.
En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere foreninger som deltar i
samme konkurranse.
Forslagsrett:
a)
Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i Foreningen.
b)
Styret i Foreningen har forslagsrett til og på årsmøtet i Foreningen
c)
Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets
representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.

d)
e)

Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på
årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.
Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

Talerett:
a)
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i foreningen.
b)
Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde.
§ 7. VALGBARHET OG REPRESENTASJONSTRETT FOR ARBEIDSTAKER OG
OPPDRAGSTAKER
En arbeidstaker i foreningen er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i foreningen
eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre
tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntrer før ansettelsesforholdet er
opphørt.
En arbeidstaker i foreningen 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.
Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og
medlemskap i foreningen, og er ikke til hinder for at Foreningen gir de ansatte rett til å
utpeke ansattrepresen-tant(er) til Foreningens styre.
En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller
oppnevnt.
Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare
gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.
§ 8. VALGBARHET OG REPRESENTASJONSRETT FOR ANDRE PERSONER MED
TILKNYTNING TIL FORENINGEN
Et medlem som har en avtale med foreningen som gir vedkommende en økonomisk
interesse i driften av foreningen er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen
foreningen eller overordnet organ isasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i
eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som er nevnt
i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av foreningen.
Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre
tillitsvervet, og kan ikke gjeninntrer før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.
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. Det kan

heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det
organisasjonsledd representasjonen skjer.
En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller
oppnevnt.
Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare
gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.
§ 9. INHABILITET
En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i foreningen 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.
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.
Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i
foreningen.
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.
Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
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.

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.
Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i foreningen.
§ 10. VEDTAKSFØRHET, FLERTALLSKRAV OG PROTOKOLL
Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i foreningen vedtaksføre når et
flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. 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.
Det skal føres protokoll fra styremøter.
§ 11. TILLITGSVALGTES REFUSJON AV UTGIFTER OG TAPT ARBEIDSFORTJENESTE.
GODTGJØRELSE
Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt
arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta
en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.
Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av foreningens budsjett
og regnskap.
Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.
III. ØKONOMI
§ 12. REGNSKAP, REVISJON, BUDSJETT MV.
Foreningen er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.
Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende
regnskapsår.
Foreningen skal følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere
statsautorisert /registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle
organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to
medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.
Bankkonti skal være knyttet til foreningen og skal disponeres av to personer i fellesskap.
Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for foreningen som er organisert med
grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for
gruppene/avdelingene, Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise
underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør
fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.
Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom
Foreningen har daglig leder skal også vedkommende signere.
Foreningen 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.
Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i
forhold til foreningens størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av
årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 13. ÅRSMØTET
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars
måned.
Årsmøtet innkalles av hovedstyret med minst én måneds varsel, direkte til medlemmene
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på
foreningens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig
på internett 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 skriftlig til hovedstyret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og
andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være tilgjengelig for
medlemmene senest én uke før årsmøtet.
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.
Alle foreningens 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.
Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som
minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. foreningens lov. Dersom årsmøtet ikke er
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på
den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av
de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.
§ 14. LEDELSE AV ÅRSMØTET
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være
medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter.
§ 15. ÅRSMØTETS OPPGAVER
Årsmøtet skal:
1.
2.
3.
4.

Godkjenne de stemmeberettigede.
Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Velge dirigent, referent samt to representanter til å underskrive protokollen.
Behandle foreningens årsberetning for perioden 1.1-31.12 foregående år, herunder
eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand for perioden 1.1 til 31.12 foregående
år.
6. Behandle innkomne forslag og saker Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar
med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta Foreningens budsjett.
9. Behandle Foreningens organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
I For en valgperiode på to år:
a) Leder og nestleder. De velges enkeltvisb) To styremedlemmer som sammen med leder og nestleder skal utgjøre
foreningens "Arbeidsutvalg". En vararepresentant skal velges til både
Hovedstyret og Arbeidsutvalget.
c) Lederen og ett styremedlem velges i år med like tall, nestleder og det andre
styremedlemmet i år med ulike tall. Vararepresentantene velges hvert år
d) Leder, nestleder, styremedlemmer og vararepresentanter velges enkeltvis
e) Representanter til Bærum Idrettsråd
f) Representanter til ting eller møter i de organisasjoner foreningen er tilsluttet
g) Leder og medlem til driftskomite for klubbhuset. Lederen er medlem av
hovedstyret
II For en valgperiode på tre år:
a)
En representant til Komite for Hederstegn og Æresmedlemskap. Komiteen
består av tre medlemmer. Eldste komitemedlem fungerer som komiteens leder
III For en valgperiode på fem år:
a) En representant som skal tiltre styret i forbindelse med behandlingen av
tildelingen av Kristian Hallands premie
IV For en valgperiode på ett år:

a) Valgkomite bestående av leder og to medlemmer og ett varamedlem
b) Kontrollkomite på 3 medlemmer som skal påse at foretatte økonomiske
disposisjoner er i samsvar med foreningens lover og beslutninger
V Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Foreningens regnskap.
§ 16. STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET
Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ingen representant har mer enn én stemme.
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt.
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 antallet det skal stemmes over, teller ikke, og
stemmene anses ikke avgitt.
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.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis
ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som
har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige
kandidater, og etter denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8.
§ 17. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte i foreningen innkalles av foreningens styre med minst 14 dagers
varsel etter:
a) Vedtak av årsmøtet i Foreningen.
b) Vedtak av styret i Foreningen.
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av Foreningens stemmeberettigete medlemmer.
Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig
måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Foreningens internettside. Saklisten
og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort
tilgjengelig på Foreningens internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller
skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og
dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete
medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. denne lov. Dersom det
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav
til minimumsdeltakelse.
Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller kravet om
innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.
Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
§18. FORENINGENS HOVEDSTYRE
Foreningen ledes og forpliktes av hovedstyret som er foreningens høyeste myndighet
mellom årsmøtene.
Hovedstyret består av:
Leder, nestleder, to styremedlemmer og en vararepresentant (Arbeidsutvalget),
gruppelederne i hver av foreningens grupper samt lederen i driftskomiteen for klubbhuset.
Ved forfall fra gruppeleder kan gruppen møte med annen representant.
Hovedstyret skal:
2. Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
3. Påse at Foreningens 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 Foreningen har
en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig
økonomistyring.
4. Godkjenne de valgte gruppestyrer.
5. Vedta et foreløpig budsjett for kommende år, innen utgangen av november, jfr. for øvrig
§12,
6. pkt. 7.
7. Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/
8. instruks for disse.
9. Etter behov ansette lønnet personell og fastsette disses instruks og lønn.
10. Representere foreningen utad.
11. Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.
12. Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.
Hovedstyret skal holde møte når lederen bestemmer det eller minst to av styremedlemmene
forlanger det. Det avholdes minst 4 møter i driftsåret.
Hovedstyret er beslutningsdyktige når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak
fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme
dobbelt.
Hovedstyret plikter å føre protokoll fra sine møter.

Hovedstyret fastsetter instruks for daglig leder.
§19. GRUPPER OG KOMITEER
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, 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.
Foreningens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal
organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Foreningens
organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.
Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette
grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på
årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan
årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra
gruppen.
b) Gruppeleder er medlem av Hovedstyret. Gruppene er underlagt foreningens lover,
årsmøtet og hovedstyret.
c) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i Foreningen. Hovedstyret fastsetter en siste
frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes
frist.
d) Det årlige møtet skal:
i. Behandle regnskap.
ii. Behandle gruppens årsberetning.
iii. Fastsette budsjett.
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
vi. Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av
årsmøtet.
vii. Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Foreningen utad uten
hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.
For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og gruppene kan ikke inngå
avtaler eller representere foreningen utad uten hovedstyrets godkjennelse.
GRUPPEÅRSMØTE
Hver gruppe arrangerer sitt eget årsmøte innen utgangen av mars.
Gruppenes årsmøter innkalles av de respektive gruppestyret med minst tre ukers varsel,
direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.
Gruppestyrene fastsetter selv fristen for innsendelse av forslag som ønskes behandlet på
gruppeårsmøtet.
Årsmøtene behandler kun gruppenes egne saker:

1.
2.
3.
4.
5.

Gruppens årsmelding
Gruppens regnskap (revidert av foreningens revisor).
Behandle innkomne forslag og saker
Fastsette treningsavgift/tilleggsavgift for gruppen
Velge med ett års funksjonstid:
a) Gruppeleder og minst 2 gruppestyremedlemmer som sammen utgjør "Gruppestyret".
Valg skjer etter de samme retningslinjer som til hovedstyret, se §§ 4 og 11.

Det skal føres referat fra gruppeårsmøtet. Kopi sendes hovedstyret. Gruppestyrene
fungerer etter retningslinjer for gruppestyrene, se vedlegg 2.
V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 20. ALMINNELIGE DISIPLINÆRFORFØYNINGER, SANKSJONER ETTER KAMP- OG
KONKURRANSEREGLER, STAFFESAKER OG DOPINGSAKER
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.
§ 21. LOVENDRING
Lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i foreningen etter å
ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av
foreningen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er
begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.
I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå
motstrid med NIFs regelverk.
Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av foreningen selv med mindre endringene følger av
NIFs regelverk eller lovnorm.
§ 22. OPPLØSNING. SAMMENSLUTNING . ANNET OPPHØR
Forslag om oppløsning av foreningen må først behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder
senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.
Ved oppløsning eller annet opphør av foreningen, tilfaller foreningens overskytende midler
etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at foreningen skal
oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før foreningen holder sitt ordinære årsmøte
til behandling av saken.

VEDLEGG 1

FOSSUM IFs LOVER

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDSUTVALGET
1. Arbeidsutvalget skal etter beste evne søke å løse og gjennomføre de saker det får til
behandling og som Hovedstyret pålegger det. Arbeidsutvalget kan selv ta opp og
behandle de saker det finner nødvendig.
2. Arbeidsutvalget holder møter når lederen bestemmer det eller når Arbeidsutvalgsmedlemmene krever det.
3. Arbeidsutvalget skal:
a) Føre nødvendig referat, medlemsfortegnelse og oversikter som hovedstyret fatter
vedtak
om, samt forestå innkreving av medlemskontingent og føre foreningens regnskaper
ifølge regnskapsordningen. Arbeidsutvalget skal innhente budsjettforslag fra gruppene,
behandle disse og fremlegge forslag til foreningens driftsbudsjett.
b) Tilrettelegge og fremme for hovedstyret saker av interesse. Før årsmøtet fremlegger
Arbeidsutvalget for hovedstyret forslag til årsmelding samt de forslag som ønskes
fremmet for årsmøtet.
4. Arbeidsutvalet skal behandle og formidle all korrespondanse mellom foreningen på den
ene side og Norges Idrettsforbund, Akershus Idrettskrets, særkretser eller offentlige
myndigheter på den annen side. Avgi uttalelser om søknader fra gruppestyrene til
særforbund og særkretser hvis dette er ønskelig eller påkrevet.
5. Arbeidsutvalget plikter i samråd med hovedstyret å sende foreningens årsmelding,
regnskap, rapporter og utredninger til overordnede idrettsorganisasjoner og offentlige
myndigheter innen gitte tidsfrister eller når disse krever det.
6. Arbeidsutvalget plikter å sende referat fra sine møter til hovedstyrets medlemmer.

VEDLEGG 2
FOSSUM IFs LOVER
RETNINGSLINJER FOR GRUPPESTYRER
I Gruppestyrene, ledet av de enkelte gruppeledere, har den daglige ledelse av gruppene
og er gruppenes høyeste myndighet mellom gruppesårsmøtene.
Det enkelte gruppestyre skal:
1. Iverksette gruppeårsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og
bestemmelser.
2. Forestå gruppens daglige ledelse og representere denne utad i samråd med hovedstyret.
3. Behandle alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren.
13. Gjennom året løpende vurdere gruppens økonomiske behov og senest 31. oktober
fremlegge
sitt budsjettforslag for kommende år. Budsjettforslaget behandles for foreløpig
godkjenning av hovedstyret innen utgangen av november, jfr. lovens § 14, pkt. 3. Endelig
budsjett fastsettes av årsmøtet, jfr. lovens §12, pkt. 7.
5. Anvende gruppens midler etter opptrukne planer og godkjente budsjetter.
6. I samråd med arbeidsutvalget/hovedstyret søke idrettslige- og offentlige instanser om
tilskudd til materiell og idrettskoler mv. samt treningstimer ved andre idrettsanlegg.
7. Etter behov engasjere enkeltpersoner for spesielle oppgaver (trenervirksomhet o.l.) og
oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver (arrangementer o.l.) samt
utarbeide instruks for disse dersom dette ansees nødvendig.
8. Forestå og lede gruppens egne arrangementer. Arrangementer som går utenfor egen
gruppeaktivitet og arrangementer som henvender seg til publikum i vårt distrikt, skal
rapporteres til arbeidsutvalget og hovedstyret i god tid før avholdelse.
9. Fremlegge for hovedstyret alle avtaler med eventuelle sponsorer for godkjennelse.
10. Fremlegge for hovedstyret alle endringsforslag av eksisterende konkurransedrakter
for godkjennelse.
11. Avholde gruppemedlemsmøter etter behov.
12. Etter evne søke å løse gruppens oppgaver.
II De enkelte gruppestyrer fordeler sekretær- og kassererfunksjonen mellom seg.
Gruppelederen innkaller og leder gruppestyrets og gruppens øvrige møter dersom ikke
annet er fastsatt. Gruppelederen plikter å påse at gruppen til enhver tid innordner seg
foreningens og overordnede organers bestemmelser.
Gruppesekretæren skal føre referat fra gruppeårsmøter og hvis nødvendig og ønskelig fra
møter og medlemsmøter i gruppen. Kopi av referatene sendes hovedstyret. Gruppesekretæren skal i samråd med gruppelederen ha ansvaret for gruppens arkivering.
Gruppekassereren fører gruppens regnskaper og innkasserer treningsavgifter o.l.
Gruppens
midler settes i bank eller anbringes i samråd med foreningens daglige leder.
Gruppekassereren er underlagt daglig leder i regnskapsfaglige spørsmål.
Gruppelederen eller den han bemyndiger anviser alle gruppens utbetalinger.

Tidligere (frem til i dag/årsmøtet)

LOV
for
FOSSUM IDRETTSFORENING
stiftet 7.12.1918
Vedtatt på årsmøte i Fossum IF den 28.11.91 og 26.11.92 og godkjent av Idrettsstyret
den 9.09.92 og 17.09.96. Endret på årsmøte 9.12.99, med senere endringer, senest av
22.04.13 i henhold til NIF’s lov.
Eiksmarka Idrettslag ble opptatt i foreningen i desember 1956. Fossum Idrettsforenings
lover ble sist endret 22.04.2013.
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1. FORMÅL
Foreningens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komite (NIF).
Foreningen skal ved samarbeid og kameratskap fremme idrett og friluftsliv i sunne former.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
§ 2. ORGANISATORISK TILKNYTNING
Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Akershus Idrettskrets.
Foreningen er medlem av de særforbund som foreningens årsmøte bestemmer. Foreningen
hører hjemme i Bærum kommune og er medlem av Bærum Idrettsråd.
Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Foreningen skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov
gjelder for foreningen og er uavhengig av hva som måtte stå i foreningens egen lov.
§ 3. MEDLEMMER
Alle som aksepterer foreningens og overordnedes idrettsmyndigheters lover og
bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.
Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets
organisasjonsledds, samt foreningens lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til foreningen
og/eller andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.
Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Foreningens 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.
Medlemskapet i foreningen er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
Foreningen skal føre medlemslister.
Foreningen plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i
tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
Foreningen kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt
medlemskap i foreningen og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt
medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
§ 4. KONTINGENT OG AVGIFTER
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Familiekontingent gjelder for en husstand med medlemmer under 19 år.
Familiekontingenten tilsvarer max. tre ganger medlemskontingenten.
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.
Hovedstyret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet
eller andre spesielle grunner.
II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE
§ 5. KJØNNSFORDELING
Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styrer, komiteer og
utvalg skal det være kandidater/representanter fra begge kjønn. Kjønnsfordelingen i
medlemsmassen skal være retningsgivende for sammensetningen, dog slik at det er minst to
representanter fra
hvert kjønn. Dette gjelder ikke råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.
Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen.
Idrettstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av
manglende oppfyllelse av bestemmelsen (se forskrift til NIF's lov § 2-4).
§ 6.

GENERELLE REGLER OM STEMMERETT, VALGBARHET OG FORSLAGSRETT

For å ha stemmerett på foreningens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i
minst 1 måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene (f.eks. ikke skylde foreningen
kontingent). Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov par. 2-9.
En arbeidstaker i foreningen har ikke stemmerett på foreningens ordinære eller
ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap
i foreningen.
En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i foreningen: medlem av
styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.
En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere foreninger som deltar i
samme konkurranse.
Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger
innenfor sitt arbeidsområde.
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært
årsmøte i foreningen.
Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til foreningens årsmøte og til
å fremme forslag under årsmøtet.
§ 7. VALGBARHET OG REPRESENTASJONSTRETT FOR ARBEIDSTAKER OG
OPPDRAGSTAKER
En arbeidstaker i foreningen er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i foreningen plikter å fratre tillitsvervet, og
gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.
En arbeidstaker i foreningen kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og
medlemskap i foreningen.
Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang
kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med foreningen.
Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at foreningen gir de ansatte rett til å utpeke et
eller flere medlemmer blant de ansatte til foreningens styre.
Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.
Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.
§ 8. VALGBARHET OG REPRESENTASJONSRETT FOR ANDRE PERSONER MED
TILKNYTNING TIL FORENINGEN

En person som har en avtale med foreningen som gir vedkommende en økonomisk interesse
i driften av foreningen er ikke valgbar til verv innen foreningen eller overordnet ledd. Det
samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk
person med økonomiske interesse i driften av foreningen. Begrensningen gjelder ikke for
styremedlem oppnevnt av foreningen. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse
eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.
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.
Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.
Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.
§ 9. INHABILITET
En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i foreningen 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.
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.
Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i
foreningen.
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.
Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
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.
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.
Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i foreningen.
§ 10. VEDTAKSFØRHET, FLERTALLSKRAV OG PROTOKOLL
Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i foreningen vedtaksføre når et
flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. 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.
Det skal føres protokoll fra styremøter.
§ 11. TILLITGSVALGTES REFUSJON AV UTGIFTER OG TAPT ARBEIDSFORTJENESTE.
GODTGJØRELSE
Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt
arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta
en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.
Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av foreningens budsjett
og regnskap.
Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.
III. ØKONOMI
§ 12. REGNSKAP, REVISJON, BUDSJETT MV.
Foreningen er regnskaps- og revisjonspliktig.
Foreningen skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og
revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité.
Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.
Bankkonti skal være knyttet til foreningen og skal disponeres av to personer i fellesskap.
Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for foreningen som er organisert med
grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for
gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.
Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det
dekkes av positiv egenkapital.
Foreningen 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.
Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til foreningens
størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta
et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 13. ÅRSMØTET
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av april.
Årsmøtet innkalles av hovedstyret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på
foreningens 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 skriftlig til hovedstyret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være
tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
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.
Alle foreningens 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.
Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som
minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. foreningens lov. Dersom årsmøtet ikke er
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten
senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte
krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av
saksliste.
§ 14. LEDELSE AV ÅRSMØTET
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.

§ 15. ÅRSMØTETS OPPGAVER
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede. Godkjenne innkalling, saksliste og dagsorden
2. Velge dirigent, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen.
3. Behandle foreningens årsmelding for perioden 1.1-31.12 foregående år og orienteres om
gruppenes virksomhet, herunder gruppeårsmeldinger.
4. Behandle foreningens regnskap i revidert stand for perioden 1.1 til 31.12 foregående år.
5. Behandle innkomne forslag
6. Fastsette kontingenten
7. Behandle hovedstyrets forslag til budsjett for foreningen og dens grupper for
inneværende år,
Jfr. §14, pkt. 3.
8. Bestemme foreningens organisasjonsplan, herunder vedta opprettelse og/eller
nedleggelse av grupper.
9. Velge:
I. For en valgperiode på to år:
a) Leder, nestleder og to styremedlemmer som sammen skal utgjøre foreningens
"Arbeidsutvalg". En vararepresentant skal velges til Arbeidsutvalget.
Lederen og ett styremedlem velges i år med like tall, nestleder og det andre styremedlemmet i år med ulike tall. Vararepresentanten velges hvert år.
Leder, nestleder, styremedlemmer og vararepresentant velges enkeltvis.
b) En utdanningskontakt
c) Representanter til Bærum Idrettsråd.
d) Representanter til ting eller møter i de organisasjoner foreningen er tilsluttet.
e) Redaktør og to medlemmer til en Informasjons-, PR- og redaksjonskomite.
f) Leder og medlem til driftskomite for klubbhuset. Lederen er medlem av hovedstyret.
II For en valgperiode på tre år:
a) En representant til Komite for Hederstegn og Æresmedlemskap. Komiteen består av
tre medlemmer. Eldste komitemedlem fungerer som komiteens leder.
III For en valgperiode på fem år:
a) En representant som skal tiltre styret i forbindelse med behandlingen av tildelingen
av Kristian Hallands premie.
IV For en valgperiode på ett år:
a) Valgkomite bestående av leder og to medlemmer
b) Kontrollkomite på 3 medlemmer som skal påse at foretatte økonomiske
disposisjoner er i
samsvar med foreningens lover og beslutninger.
V a) Engasjere registrert/statsautorisert revisor for ett år.
§ 16. STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme
avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal
velges ved vedkommende avstem- ming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder
ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke
og stemmene anses ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. 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 bundet omvalg mellom de øvrige
kandidater, og etter denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8.
§ 17. EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER
Ekstraordinære årsmøter holdes når hovedstyret eller overordnet idrettsmyndighet
bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene skriftlig
krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.
Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete
medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. foreningens lov. Dersom det
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav
til minimumsdeltakelse.
§18. HOVEDSTYRET
Foreningen ledes av hovedstyret som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Hovedstyret består av:
Leder, nestleder, to styremedlemmer og en vararepresentant (Arbeidsutvalget),
gruppelederne i hver av foreningens grupper samt lederen i driftskomiteen for klubbhuset.
Ved forfall fra gruppeleder kan gruppen møte med annen representant.
Hovedstyret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
14. Godkjenne de valgte gruppestyrer.

15. Vedta et foreløpig budsjett for kommende år, innen utgangen av november, jfr. for øvrig
§12,
pkt. 7.
4. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse.
5. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de for
idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Påse at foreningens 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 foreningen har en
tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig
økonomistyring.
6. Etter behov ansette lønnet personell og fastsette disses instruks og lønn.
7. Representere foreningen utad.
8. Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.
Hovedstyret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av
styremedlemmene
forlanger det. Det avholdes minst 4 møter i driftsåret.
Hovedstyret er beslutningsdyktige når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak
fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme
dobbelt.
Hovedstyret plikter å føre referat fra sine møter.
Foreningens daglige ledelse er overlatt Arbeidsutvalget som arbeider etter de retningslinjer
som fremgår av vedlegg 1 til denne lov.
Hovedstyret fastsetter instruks for daglig leder.
§19. GRUPPER/AVDELINGER/KOMITEER
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.
Foreningen organiseres i grupper for særidretter og fellesfunksjoner som bestemt av
årsmøtet. Gruppene ledes av valgte gruppestyret. Gruppeleder er medlem av hovedstyret.
Gruppene er underlagt foreningens lover, årsmøtet og hovedstyret.
For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og gruppene kan ikke inngå
avtaler eller representere foreningen utad uten hovedstyrets godkjennelse.
GRUPPEÅRSMØTE
Hver gruppe arrangerer sitt eget årsmøte innen utgangen av mars.
Gruppenes årsmøter innkalles av de respektive gruppestyret med minst tre ukers varsel,
direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.

Gruppestyrene fastsetter selv fristen for innsendelse av forslag som ønskes behandlet på
gruppeårsmøtet.
Årsmøtene behandler kun gruppenes egne saker:
1. Gruppens årsmelding
2. Gruppens regnskap (revidert av foreningens revisor).
3. Behandle innkomne forslag og saker
4. Fastsette treningsavgift/tilleggsavgift for gruppen
5. Velge med ett års funksjonstid:
a) Gruppeleder og minst 2 gruppestyremedlemmer som sammen utgjør "Gruppestyret".
Valg skjer etter de samme retningslinjer som til hovedstyret, se §§ 4 og 11.
Det skal føres referat fra gruppeårsmøtet. Kopi sendes hovedstyret. Gruppestyrene
fungerer etter retningslinjer for gruppestyrene, se vedlegg 2.
V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 20. ALMINNELIGE DISIPLINÆRFORFØYNINGER, SANKSJONER ETTER KAMP- OG
KONKURRANSEREGLER, STAFFESAKER OG DOPINGSAKER
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov, kapittel 11 og 12.
§ 21. LOVENDRING
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha
vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av
foreningen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er
begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.
I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå
motstrid med NIFs regelverk.
§ 21 og 22 kan ikke endres av foreningen selv.
§ 22. OPPLØSNING – SAMMENSLUTNING - KONKURS
Oppløsning av foreningen kan bare 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.
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendring, jfr. § 21.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av foreningen, tilfaller foreningens overskytende
midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at foreningen
skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før foreningen holder sitt ordinære
årsmøte til behandling av saken..
Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister
således sitt medlemskap i NIF.

VEDLEGG 1

FOSSUM IFs LOVER

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDSUTVALGET
1. Arbeidsutvalget skal etter beste evne søke å løse og gjennomføre de saker det får til
behandling og som Hovedstyret pålegger det. Arbeidsutvalget kan selv ta opp og
behandle de saker det finner nødvendig.
2. Arbeidsutvalget holder møter når lederen bestemmer det eller når Arbeidsutvalgsmedlemmene krever det.
3. Arbeidsutvalget skal:
a) Føre nødvendig referat, medlemsfortegnelse og oversikter som hovedstyret fatter
vedtak
om, samt forestå innkreving av medlemskontingent og føre foreningens regnskaper
ifølge regnskapsordningen. Arbeidsutvalget skal innhente budsjettforslag fra gruppene,
behandle disse og fremlegge forslag til foreningens driftsbudsjett.
b) Tilrettelegge og fremme for hovedstyret saker av interesse. Før årsmøtet fremlegger
Arbeidsutvalget for hovedstyret forslag til årsmelding samt de forslag som ønskes
fremmet for årsmøtet.
4. Arbeidsutvalet skal behandle og formidle all korrespondanse mellom foreningen på den
ene side og Norges Idrettsforbund, Akershus Idrettskrets, særkretser eller offentlige
myndigheter på den annen side. Avgi uttalelser om søknader fra gruppestyrene til
særforbund og særkretser hvis dette er ønskelig eller påkrevet.
5. Arbeidsutvalget plikter i samråd med hovedstyret å sende foreningens årsmelding,
regnskap, rapporter og utredninger til overordnede idrettsorganisasjoner og offentlige
myndigheter innen gitte tidsfrister eller når disse krever det.
6. Arbeidsutvalget plikter å sende referat fra sine møter til hovedstyrets medlemmer.

VEDLEGG 2
FOSSUM IFs LOVER
RETNINGSLINJER FOR GRUPPESTYRER
I Gruppestyrene, ledet av de enkelte gruppeledere, har den daglige ledelse av gruppene
og er gruppenes høyeste myndighet mellom gruppesårsmøtene.
Det enkelte gruppestyre skal:
1. Iverksette gruppeårsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og
bestemmelser.
2. Forestå gruppens daglige ledelse og representere denne utad i samråd med hovedstyret.
3. Behandle alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren.
16. Gjennom året løpende vurdere gruppens økonomiske behov og senest 31. oktober
fremlegge
sitt budsjettforslag for kommende år. Budsjettforslaget behandles for foreløpig
godkjenning av hovedstyret innen utgangen av november, jfr. lovens § 14, pkt. 3. Endelig
budsjett fastsettes av årsmøtet, jfr. lovens §12, pkt. 7.
5. Anvende gruppens midler etter opptrukne planer og godkjente budsjetter.
6. I samråd med arbeidsutvalget/hovedstyret søke idrettslige- og offentlige instanser om
tilskudd til materiell og idrettskoler m.v. samt treningstimer ved andre idrettsanlegg.
7. Etter behov engasjere enkeltpersoner for spesielle oppgaver (trenervirksomhet o.l.) og
oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver (arrangementer o.l.) samt
utarbeide instruks for disse dersom dette ansees nødvendig.
8. Forestå og lede gruppens egne arrangementer. Arrangementer som går utenfor egen
gruppeaktivitet og arrangementer som henvender seg til publikum i vårt distrikt, skal
rapporteres til arbeidsutvalget og hovedstyret i god tid før avholdelse.
9. Fremlegge for hovedstyret alle avtaler med eventuelle sponsorer for godkjennelse.
10. Fremlegge for hovedstyret alle endringsforslag av eksisterende konkurransedrakter
for godkjennelse.
11. Avholde gruppemedlemsmøter etter behov.
12. Etter evne søke å løse gruppens oppgaver.
II De enkelte gruppestyrer fordeler sekretær- og kassererfunksjonen mellom seg.
Gruppelederen innkaller og leder gruppestyrets og gruppens øvrige møter dersom ikke
annet er fastsatt. Gruppelederen plikter å påse at gruppen til enhver tid innordner seg
foreningens og overordnede organers bestemmelser.
Gruppesekretæren skal føre referat fra gruppeårsmøter og hvis nødvendig og ønskelig fra
møter og medlemsmøter i gruppen. Kopi av referatene sendes hovedstyret. Gruppesekretæren skal i samråd med gruppelederen ha ansvaret for gruppens arkivering.
Gruppekassereren fører gruppens regnskaper og innkasserer treningsavgifter o.l.
Gruppens
midler settes i bank eller anbringes i samråd med foreningens daglige leder.
Gruppekassereren er underlagt daglig leder i regnskapsfaglige spørsmål.
Gruppelederen eller den han bemyndiger anviser alle gruppens utbetalinger.

7.0 Budsjett 2017

Budsjett 2017 - Fossum alle grupper.
Hovedkassen

Hopp

Langrenn/skiskyt.

Orientering

Allidrett

Fotbal

Salgsinntekter
Treningsavgifter
Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER

100 000
15 000
3 110 000
3 225 000

12 000
30 200
42 200

182 500
1 502 000
5 107 260
6 791 760

760 801
230 500
1 345 500
2 336 801

340 000
138 000
478 000

138 000
1 397 100
1 363 500
2 898 600

Varekostnad
Lønnskostnader
Øvrige driftskostnader
Avskrivninger
SUM KOSTNADER

145 000
2 068 000
1 061 000
15 000
3 289 000

7 700
8 750
17 000

2 307 800
92 000
64 000

195 500
90 000
101 350

33 450

2 651 478
1 554 058
670 500
280 000
5 156 036

2 463 800

386 850

572 600
1 029 013
786 477
600 000
2 988 090

-64 000

8 750

1 635 724

-126 999

91 150

-89 490

Orientering
Sykkel

TOTALT
Allidrett

Fotbal

DRIFTSOVERSKUDD / (DRIFTSUNDERSKUDD)

Budsjett 2017 - Fossum alle grupper.
Hovedkassen

Hopp

Langrenn/skiskyt.

Fotball
Hopp

Langrenn/skiskyt.
Trim

182 500
1 502 000
5 107 260
6 791 760

760 801
230 500
1 345 500
2 336 801

100 000
340
15 000
3 138
110 000
3 225
478 000

138 000
1 397
12 000
100
1 363
30 200
500
2 898
42 200
600

182 500
1 502
64 000
400
5 107 260
6 791
64 760
400

760
25 000
801
230
5 000
500
1 345 500
2 336
30 000
801

1 206 301
3 566 000
340 000
11 094 460
138 000
15 866 761
478 000
-

138 000
1 397 100
1 363 500
2 898 600

145 000 Varekostnad
7 700
2 068 000 Lønnskostnader 8 750
1 061 000 Øvrige driftskostnader
17 000
15 000 Avskrivninger
3 289 000 SUM KOSTNADER
33 450

2 651 478
1 554 058
670 500
280 000
5 156 036

2 307 800
92 000
64 000

572
7 700
600
1 029
8 750
013
786
17 000
477
600 000
2 988
33 450
090

2 651
12 478
000
1 554
37 058
500
670
14 500
900
280 000
5 156
64 036
400

2 307
28 000
800
92 000
64
1 600
000

2 463 800

145
195 000
500
2 068
90 000
1 061
101 000
350
15 000
3 289
386 000
850

2 463
29 600
800

572 600
1 029 013
786 477
600 000
2 988 090

-126 999

-64
91 000
150

-89
8 750
490

1 635 724-

-126400
999

5 920 078
195 500
4 879 321
90 000
2 716 827
101 350
895 000
14 411 226
386 850
1 455 535
91 150

Hopp

Langrenn/skiskyt.

Orientering

Allidrett

Fotbal

12 000
30 200
42 200

182 500
1 502 000
5 107 260
6 791 760

760 801
230 500
1 345 500
2 336 801

340 000
138 000
478 000

138 000
1 397 100
1 363 500
2 898 600

2 307 800
92 000
64 000

195 500
90 000
101 350

33 450

2 651 478
1 554 058
670 500
280 000
5 156 036

2 463 800

386 850

572 600
1 029 013
786 477
600 000
2 988 090

8 750

1 635 724

-126 999

91 150

-89 490

-64 000 DRIFTSOVERSKUDD
8 750 / (DRIFTSUNDERSKUDD)
1 635 724

-89 490

Budsjett 2017 - Fossum alle grupper.
Allidrett

01
00
00
01

Salgsinntekter
138 000
340Treningsavgifter
000
1 397 100
138Andre
000 inntekter 1 363 500
478SUM
000 DRIFTSINNTEKTER
2 898 600

00
00
00

195Varekostnad
500
572 600
90Lønnskostnader
000
1 029 013
101Øvrige
350 driftskostnader
786 477
Avskrivninger
600 000
386SUM
850 KOSTNADER
2 988 090

00

Hovedkassen
Allidrett

100 000 Salgsinntekter
15 000 Treningsavgifter12 000
3 110 000 Andre inntekter 30 200
3 225 000 SUM DRIFTSINNTEKTER
42 200

ng

99

Orientering

Fotball

Trim

Sykkel

Hovedkassen
TOTALT

64 400

25 000
5 000

64 400

30 000

1 100
206 000
301
3 566
15 000
000
11
3 110
094 000
460
15
3 225
866 000
761
-

12 000
37 500
14 900

28 000

64 400

29 600

(DRIFTSUNDERSKUDD)91DRIFTSOVERSKUDD
150
-89/490

400

1 600

5 145
920 000
078
24 068
879 000
321
12 061
716 000
827
895
15 000
000
14
3 289
411 000
226
-64 000
1 455
535

7 700
8 750
17 000

9.0 Valg
Valgkomiteens innstilling:
Til hovedstyret Fossum IF
Valgkomiteen har søkt etter kandidater til ledige verv blant medlemmene gjennom utlysing
på hjemmesiden til Fossum IF, samt gjort undersøkelser i gruppene og pratet med
innehavere av verv som er på valg i år. Utifra dette arbeidet har valgkomiteen kommet frem
til at det er ønskelig med kontinuitet i gruppene og foreslår således at innehaverne av
tillitsvervene som står for valg i år blir gjenvalgt. Samtlige har sagt seg villige til å bli
gjenvalgt for en periode.
Valgkomiteens innstilling er som følger:

Arbeidsutvalget
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Kontrollkomite
Medlem
Medlem
Medlem

Nils J. Lie
Kjell Sommerseth
Eirik Tandrevold
Geir Myrvold
Tore Husbyn
Bjørg Teigen

Ikke på valg før i 2018
Foreslås valgt for 2 år
Ikke på valg før i 2018
Ikke på valg før i 2018
Foreslås gjenvalgt for 2 år
Foreslås gjenvalgt for 2 år

Anders Straumsheim
Marius Bretteville
Ketil Lodding

Foreslås gjenvalgt for 1 år
Foreslås gjenvalgt for 1 år
Foreslås gjenvalgt for 1 år

Komite for hederstegn
Medlem
Medlem
Medlem

Knut Eckhoff
Bente Landmark
Tore Husbyn

Driftskomite for klubbhuset
Leder
Medlem

Tore Husbyn (sitter i AU)
Tone M M Hvam (daglig leder)

Foreslås gjenvalgt for 3 år
Ikke på valg før i 2018
Ikke på valg før i 2020

Foreslås valgt for 1 år
Foreslås valgt for 1 år

Det er forøvrig opp til styret å komme med innstilling til ny valgkomite.
15.03.2017
Med vennlig hilsen
Valgkomiteen
Bjørn Volden, Toto Bugge og Helle Randklev

Vi takker særskilt våre tre hovedsponsorer

Takk også til våre øvrige samarbeidspartnere

