
 
 

Vedtekter for Gimse idrettslag, stiftet 24. oktober 1977, revidert årsmøte 2010 
 
 
§1 Formål: 
Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 
 
§2 Tilslutning: 
Laget er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Sør Trøndelag Idrettskrets og de særforbund som lagets 
årsmøter gjør vedtak om å slutte seg til. 
 
§3Medlemmer: 
Enhver som innordner seg lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover, kan tas opp som medlem. 
Ved innmelding oppgis navn, alder og adresse. Medlemskap gjelder for ett år av gangen, fra årsmøte til 
neste års årsmøte. Medlemskapet er imidlertid ikke gyldig før betaling av kontingent er utført. Enhver 
opptakelse skal straks innføres i klubbens medlemsdatabase. 
Et medlem kan ikke tas opp hvis forpliktelser til et annet lag ikke er oppfylt. (Jf. Norges Idrettsforbunds 
lov § 39) 
Ethvert medlem skal overholde Norges Idrettsforhunds og dets organisasjoners, samt lagets lover og 
bestemmelser. 
Medlemskap gir stemmerett og møterett ved årsmøter og medlemsmøter. 
 
§4 Kontingent: 
Kontingent betales på forskudd og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. 
 
Følgende kontingentklasser benyttes: 
A Familiekontingent, gjelder alle i en husstand 
B Enkeltmedlem voksen fra det år de fyller 18. 
C Enkeltmedlem barn under 18 år 
 
Årsmøtet fastsetter stemmeretts- og valgbarhetsalder nedad. Medlemmer under den fastsatte stemmeretts- 
og valgbarhetsalder har adgang til alle lagets møter, med mindre styret av særlige hensyn bestemmer noe 
annet. Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, 
militærtjeneste eller av andre gyldige grunner. 
  
§5 Årsmøtet: 
Det holdes ett årsmøte hvert år. Årsmøtet avholdes innen utgangen på mars måned. Årsmøtet kalles inn 
med minst 1 måneds varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes hovedstyret skriftlig senest 
to uker før årsmøtet.  
 
Årsmøtet behandler følgende saker: 
1 Årsmeldinger fra styret og avdelinger 
2 Regnskap i revidert stand 
3 Innkomne framlegg 
4 Budsjettframlegg 
5 Valg 
 
Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og 
regnes som ikke avgitt. 
Leder, sekretær, kasserer, styremedlem og gruppeledere velges enkeltvis. Når et valg foregår enkeltvis og 
en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. minst 1 stemmes 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 flere skal velges ved en avstemning må alle, for å anses som valgt, ha mer enn halvparten av de 
avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall 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. 
 
Tillitsvalgte som ønsker å frasi seg gjenvalg, må gjøre dette skriftlig til styret minst 1 — en måned før 
årsmøtet. 
  
Årsmøtet gjør vedtak om å opprette eller nedlegge grupper for de enkelte idretter. Årsmøtet er vedtaksfør 
med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Valgbare er alle stemmeberettige medlemmer. 
 
I alle saker skal vedtektene for å være gyldige være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke 
annet er bestemt i loven. 
 
De vedtak som fattes må være i samsvar med overordnede idretts- organisasjoners lover og bestemmelser. 
 
§6 Ekstraordinære årsmøter: 
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller en tredjedel av de stemmeberettige 
medlemmer krever det. De kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minst 14 
dagers varsel. 
Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er 
kunngjort i innkallingen. 
 
§7 Medlemsmøter: 
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig. 
 
§8 Styret: 
Laget ledes av et styre bestående minimum av: Leder, nestleder, sekretær og kasserer, samt leder i hver av 
de grupper laget har opprettet. For å være vedtaksført må et flertall av styret være møtt frem. 
 
§9 Styrets arbeid: 

1. Lederen har den daglige ledelse av laget. Han leder styrets forhandlinger og lagets møter, hvis 
ikke annet er fastsatt. Han skal passe på at valg, adresseforandringer og lignende som har interesse 
for krets og forbund blir meldt. Lederen skal påse at lagets medlemmer blir innrapportert i de 
respektive registre innen gitte tidsfrister. 

2. Nestleder fungerer som leder under dennes fravær. 
3. Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøtene. Han skal i 

samråd med lederen føre lagets korrespondanse. Han skal dessuten være lagets arkivar. 
4. Kassereren har ansvar for lagets regnskaper og medlemsfortegnelse. Lagets midler settes inn i 

bank, eller anbringes på annen forsvarlig måte og kan ikke tas ut uten fungerende leder eller 
kasserers underskrift.  

5. Styret oppnevner etter behov nødvendige komiteer / utvalg / personer for spesialoppgaver og 
utarbeider instruks for disse. 

  



 
 

§10 Tillitsvalgtes godtgjørelser: 
Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige faktiske utgifter. Videre kan tillitsvalgte motta en rimelig 
godtgjøring for sitt arbeid som fastsettes av årsmøtet. Utgifter til godtgjørelse skal fremgå av lagets 
budsjett og regnskap. 
 
§11 Statuetter for æresbevisninger: 
Klubben kan gi følgende æresbevisninger: 

1. Klubbens Diplom kan tildeles medlemmer for god administrativ innsats og/eller gode sportslige 
prestasjoner. 

2. Bragdmerke kan tildeles medlemmer som gjennorm representasjon for klubben har ytet særlig 
gode idrettsprestasjoner og/eller særlig god administrativ innsats. Utdeles med Diplom. 

3. Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som gjennom sitt arbeid har ytet fremragende innsats 
over et lengre tidsrom for klubbens beste. 

 
Forslag til kandidater som har gjort seg fortjent til æresbevisning, skal sendes til hovedstyret 2 måneder 
før eventuell utdeling skal finne sted. Forslaget skal fremsettes skriftlig og med en så fyldig begrunnelse 
som mulig. 
 
Vedtak om tildeling må fattes med 2/3 flertall i hovedstyret. Alle stemmeberettigede medlemmer har 
forslagsrett 
 
§12 Lovendringer: 
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å være oppført på 
sakslisten, og krever to tredjedels flertall blant de frammøtte. § 13 kan ikke endres. 
 
§13 Oppløsning: 
Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte med to tredjedels flertall, etter at forslag herom 
på forhånd er satt opp på saklisten, som er tilstillet medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir 
oppløsning vedtatt med minst to tredjedels flertall, holdes ekstraordinært årsmøte en måned senere, og for 
at laget skal oppløses, må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall. 
 
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og 
nødvendige lovendringer i samsvar med det, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendringer, jfr. § 
12. I tilfelle oppløsning tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av 
Idrettstyret. 


