Møtereferat

Møte nr.
1/2022

Dokumentet lagret
Sverre Kildahl / Styret/Nordstrand-if.no

Styremøte
Møtetidspunkt / Time:
26. april 2022. kl 19.00

Møtested:
Niffen

Referent: Sverre Kildahl
Til stede: Anders Bakken, Lars Erik Østgaard, Bjørn Rudjord, Kristine Høgh, Camilla Ryste, Espen Erikstad, Mathias
Markanovic, Fritz Hansen, Anne- Mette Platou Ophus, Brage Galtestad
Fra Administrasjonen: Sverre Kildahl
Fra Kontrollkomiteen: Øystein Siggerud
Ikke til stede; Siri Lader Bruhn
Pkt.
1.

Beskrivelse
Godkjenning av innkalling, saksliste
Godkjent

Ansvarlig
Anders
Sverre

Frist
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2.

Anders

Nytt styre presentasjon

Anders Bakken, leder

46502076

anders.bakken@nordstrand-if.no

Lars Erik Østgaard, nestleder

97042035

larserik@bygghuset.no

Mathias Markanovic,
ungdomsrepresentant

90852098

mathias.markanovic@hotmail.com

Brage Galtestad, medlem

90032306

brage@galtestad.no

Anne-Mette Platou Ophus,
medlem

90017546

anne.mette.ophus@gmail.com

Fritz Hansen, medlem

90062255

fritz.hansen@scanmar.com

Camilla Ryste, medlem

48213216

camilla.ryste@gmail.com

Espen Erikstad, leder parasport 90966189

espen_erikstad@yahoo.com

Siri Lader Bruhn, leder e-sport

41401036

siri.lader.bruhn@gmail.com

Bjørn Rudjord, leder fotball

92606062

bjorn.rudjord@elden.no

Kristine Høgh, leder håndball

47024118

kristinehg@gmail.com

Tone Langbakken

90027186

tone@antenna.no
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3.
Status administrasjon

Anders

Presentasjon av ansatte for nytt styre
Anna Collet, Sportssjef
Thomas Holm, trener og Adm. fotball
Ola Nyhus, adm. fotball
Mette Blomqvist, adm. håndball, medlem og treningsavgifter
Janne Eriksen, arrangement og kommunikasjon
Gunnar Flaten, Niffo og Akademi
Christopher Knudsen, para
Ken Flisvang, driftsleder
Sverre Kildahl, daglig leder
Flere av de ansatte har deltidsstillinger. Alle er fleksible i forhold til
arbeidsoppgaver og bistår hverandre ved behov.
Økonomi
Resultat pr. mars overskudd på nivå med 2021 og innenfor budsjett.
Trygg likviditet.
4.

Ressursgrupper og utvalg

Anders

Det nye styret ble oppdatert på ressursgrupper og utvalg slik dette er nedfelt i
organisasjonsplanen.

5

Vedta lov for Nordstrand IF i henhold til ny lovnorm

Anders

Vedtak:
Styret har behandlet utkast til ny lov for Nordstrand Idrettsforening.
Loven viderefører de særlige bestemmelsene som Nordstrand Idrettsforening har
i sin egen lov. Loven er for øvrig tilpasset og i tråd med lovnorm vedtatt av Norges
Idrettsforbund i 2022.
Den nye loven følger som vedlegg til referatet.
6

Administrasjonen får i oppdrag å informere medlemmene om den nye loven.
Eventuelt

Sverre

Invitasjon fra Oslo idrettskrets 9 mai om nabolagsklubb
Camilla representerer NIF i møte.
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LOV FOR NORDSTRAND IDRETTSFORENING
Stiftet 23.02.1891
Sist endret 26.04.2022
Foreningens navn er Nordstrand Idrettsforening (heretter omtalt som Foreningen).
Foreningen er en sammenslåing av Nordstrand Idrettsforening og Ljan Idrettsforening.
Foreningen ble stiftet 23.02.1891 og het først Skiklubben Freidig. Den 24.02.1919 ble
Skiklubben Freidig og Sportsklubben Grane (Stiftet 08.06.1908) sammensluttet, og fikk
navnet Nordstrand Idrettsforening. I 1949 ble Sportsklubben Nordhauk (Stiftet 1933)
tilsluttet. I januar 2006 ble Mercantile Fotballklubb (Stiftet 2000) tilsluttet. I september 2009
ble Nordstrand Idrettsforening slått sammen med Ljan Idrettsforening.

§1

Formål
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske
og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati,
lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som
idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Klubbens visjon er: Flest mulig – lengst mulig – best mulig.

§2

Organisasjon

(1)

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2)

Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges
Triatlonforbund, Norges Bowlingforbund, Norges Friidrettsforbund, Norges
Padleforbund, Norges Bordtennisforbund og Norges Klatreforbund. For regler om
idrettslagets plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4).

(3)

Idrettslaget er medlem av NIF og dermed tilsluttet Oslo idrettskrets og Oslo idrettsråd.

(4)

For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).

(5)

For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

§3

Medlemmer

(1)

For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv.,
gjelder NIFs lov §§ 10-4 og 10-6.

(2)

For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og
organisasjonsregister, gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og
organisasjonsregister med utfyllende regler.
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(3)

Personer (i eller utenfor foreningen) som på en fremragende måte har gjort en innsats
for foreningen, kan tas opp som æresmedlem. Til slik opptagelse kreves enstemmig
vedtak av styret. Æresmedlemskap og 50 års medlemskap gir fri kontingent.

§4

Kjønnsfordeling
For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til
årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.

§5

Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og
2-7.

§6

Inhabilitet
For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.

§7

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9.

§8

Refusjon av utgifter og godtgjørelse
For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.

§9

Regnskaps og revisjon mv.
For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.

§ 10

Årsmøtet

(1)

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av
mars måned. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan
beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun
er åpent for medlemmer og andre med møterett.
(2)
Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og
NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.

(3)

Årsmøtets oppgaver
1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
2. Velge dirigent(er)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Velge protokollfører(e)
Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Godkjenne forretningsorden
Godkjenne innkallingen
Godkjenne saklisten
Behandle idrettslagets årsberetning
Behandle
a. idrettslagets regnskap
b. styrets økonomiske beretning
c. kontrollutvalgets beretning
d. eventuell beretning fra engasjert revisor
10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
11. Fastsette
a. medlemskontingent på minst kr 50
b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette
treningsavgifter
12. Vedta idrettslagets budsjett
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
14. Velge:
a. Styre med leder, nestleder, 10 styremedlemmer og to varamedlemmer
b. Kontrollutvalg med leder, ett medlem og eventuelt varamedlem
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
d. Valgkomité med leder, minst ett medlem og ett varamedlem
e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter
velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det
velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.
(4)

For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs
lov § 2-19.

§ 11

Idrettslagets styre

(1)

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.

(2)

Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger
kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.

(3)

Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører under
styret. Styret skal sørge for:
- at idrettslagets formål ivaretas
- forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring
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-

at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og
vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak
registrere opplysninger iht. § 3 (2)
at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget
organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming
at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget organiserer
barneidrett

(4)

Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående
oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.

(5)

Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd
dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

(6)

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets
medlemmer forlanger det.

§ 12

Kontrollutvalg, valgkomité

(1)

For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12.

(2)

For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18.

§ 13

Grupper

(1)

Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse
skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av
idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av
særforbund krever lovendring, jf. § 2 (2).

(2)

Dersom idrettslagets årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å
opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a)
b)

c)
d)

Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret
velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.
Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi
og aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir
eventuelle innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.
Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt
gitt av årsmøtet eller styret.

(3)

Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen
måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret.

§ 14

Lovendring
For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.
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§ 15

Oppløsning, utmelding mv.

(1)

Idrettslaget kan vedta oppløsning:
a. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller
b. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det
etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6
måneder senere.
En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler
idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag
om oppløsning.

(2)

Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget.
Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige
lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet.

(3)

For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.

(4)

Ved utmelding eller tap av medlemskap skal idrettslagets eiendeler opparbeidet som
en direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av
Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende
midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.
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