
Sak 6b) Lovendringsforslag, ungdomsrepresentant 
Årsmøtet Tromsø Klatreklubb 23.02.2017 
 
Orientering 
Vi har tidligere diskutert muligheten for ungdomsrepresentant i styret, vi har også fått 
forslag fra medlem til årsmøtet og å utforme forslag til rammer for slik representant.  
 
Ønsket om å tilrettelegge for ungdoms deltagelse i idrettslags organisasjon er forankret 
hos NIF i retningslinjer for ungdomsidrett. Link: 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/retningslinjer-for-ungdomsidrett/ 
 
Gammel lovtekst: 
 
§ 15 Årsmøtets oppgaver 
 
Årsmøtet skal: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigete. 
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker.  
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å 
fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 
8. Vedta idrettslagets budsjett. 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
10. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder 
b) Fire styremedlem og to varamedlem 
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
d) To revisorer. 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi 

styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 
§ 18 Idrettslagets styre 
 
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
 
(2) Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 

vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at 
idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt 
en forsvarlig økonomistyring. 

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 
mandat/instruks for disse. 

d) Representere idrettslaget utad. 
e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.  
f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.  

 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/retningslinjer-for-ungdomsidrett/


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

det. 
 
(4) Styret skal blant sine medlemmer utpeke en sikkerhetsansvarlig. Styret kan også utpeke en eller 

flere personer til å ivareta andre funksjoner. 
 
Forslag til ny lovtekst:  
 
§ 15 Årsmøtets oppgaver 
 
Årsmøtet skal: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigete. 
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker.  
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å 
fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 
8. Vedta idrettslagets budsjett. 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
10. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder 
b) Fire styremedlem og to varamedlem 
c) En ungdomsrepresentant. 
d) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
e) To revisorer. 
f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi 

styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
g) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 
§ 18 Idrettslagets styre 
 
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
 
(2) Styrets ungdomsrepresentant skal være i aldersgruppen 15-19 år. Ungdomsrepresentanten har tale 

og forslagsrett i styret. Ungdomsrepresentanten skal ikke ha selvstendige ansvarsoppgaver i styret 
eller oppgaver som krever særskilt kompetanse eller oppfølging over tid. 

 
(3) Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 

vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at 
idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt 
en forsvarlig økonomistyring. 

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 
mandat/instruks for disse. 

d) Representere idrettslaget utad. 
e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.  
f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.  

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

det. 



 
(5) Styret skal blant sine medlemmer utpeke en sikkerhetsansvarlig. Styret kan også utpeke en eller 

flere personer til å ivareta andre funksjoner. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Lovendring slik foreslått over. Hvis vedtatt skal det i forbindelse med valget i punkt 10 på 
årsmøtet også velges Ungdomsrepresentant. 
 
 


