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Følgende presisering og lovendringsforslag er ønsket av hovedstyret til godkjenning av årsmøtet. 
(Legges fram og vedtas evnet justeres på mandag). Endring i fet og kursiv. 

 

LOV FOR HAMAR IDRETTSLAG av 23.oktober 2019 

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

(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes 
som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av 
kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske 
forpliktelser til idrettslaget. 

(2) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av 
hovedstyret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner, samt 
sentrale verv i undergruppestyrer (herunder leder, nestleder eller kasserer) 

§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv. 

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. 

Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av 
årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har 
daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag 
med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig 
lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. 
For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende: 

a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte 
hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte 
grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet. 

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

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

idrettslagets art og omfang tilsier. 

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

oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 

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

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

Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.  

f) Overføring av penger fra idrettslagets konti til seg selv skal ikke forekomme. 


