
Sak 10 

Saksfremlegg – revidering av Tromsø Turnforenings lov – Lovendring.  

 

1. Innledning 

Tromsø Turnforenings lov ble sist gang endret i 2005. Etter den tid har det skjedd flere endringer i 

NIFs lov med tilhørende basis lovnorm som har gjort det nødvendig å revidere foreningens lovverk.  

Arbeidet med å få revidert lovverket ble igangsatt av styret i 2020. Det ble nedsatt en gruppe på tre 

personer bestående av Silje Moen, Anastasia Henriksen og Anja Staøback Bjørsvik. Arbeidsgruppen 

identifiserte flere mindre og større avvik i 2005 loven ift NIFs gjeldende lovverk. Gruppen fikk ikke 

ferdigstilt arbeidet med forslag til ny revidert lovtekst for vedtakelse på årsmøtet i 2022. Styret har i 

løpet av siste periode ferdigstilt arbeidet og legger med dette frem forslag til revidert lov for Tromsø 

Turnforening til behandling på årsmøtet 21.03.2023.    

Revidert lovtekst følger systematikken i idrettens basis lovnorm og Nifs lov med siste kunngjorte 

endringer av 01.02.2023. Av større endringer nevnes lovens bestemmelser om styresammensetning i 

§ 14. Endringer i øvrige bestemmelser innebærer i forenkling og justering av lovteksten slik at den er i 

samsvar med basis lovnorm.  

I det videre redegjøres det for de aktuelle bestemmelser som er endret. Der lovteksten endres fra 

2005 loven redegjøres det for innholdsmessige endringene. Mindre endringer som eksempelvis 

oppdatering av noter, eller oppdaterte paragrafhenvisninger til NIFs lov kommenteres bare 

unntaksvis i saksfremlegget.  

 

2. Endringer  

Det gjøres en rekke endringer i lovteksten slik at den harmoniserer med NIFs gjeldende regelverk.  

 

§ 1. Formål 

Ingen endringer 

 

§ 2 Organisasjon 

Det inntas nytt 2. ledd i bestemmelsen fra basis lovnorm. For regler om representasjonsrett i andre 

organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). Det inntas nytt 3 ledd hentet fra basis lovnorm: «For 

regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, 

gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.» Dette er en mindre endring som ikke innebærer noen realitetsendring 

ift. 2005 loven.  

 

§ 3 Medlemmer 

Det inntas et nytt ledd i bestemmelsen hentet fra Nif sin basis lovnorm for idrettslaget som lyder:   
«For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder NIFs lov §§ 
10-4 og 10-6. Medlemmer registreres i idrettens medlems- og organisasjonsregister.  



Det gjøres samtidig en oppdatering og forenklingene av noteverket til egen lov. Øvrige deler 
beholdes uendret.  
 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter  
Bestemmelsen videreføres med nytt andre ledd hvor praksisen med at æresmedlemmer ikke betaler 

kontingent lovfestes.   

 

§ 5 Regler om kjønnsfordeling, stemmerett, valgbarhet m.v.  
Bestemmelsen utgjør en sammenslåing av basis lovnorms § 4 og § 5. Av notene fremkommer at man 
må ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret for å ha stemmerett eller være valgbar. Det samme følger av 
Nifs lov § 2-5. Medlemmets økonomiske forpliktelser ovenfor idrettslaget må være oppfylt for å 
utløse stemmerett eller for at medlemmet skal være valgbar..  
 
Tidligere henvisning til forbud mot stemmegivning ved bruk av fullmakt er tatt ut. I noten vises det til 

NIFs lov § 2-21 hvor det fremkommer at det kun er anledning til å avgi en stemme på årsmøtet, og at 

det ikke er anledning til å avgi stemme på vegne av andre.  

Det er et krav etter loven at medlemmene møter personlig. Dette er begrunnet med at 

idrettsdemokratiet er tuftet på enkeltmedlemmenes deltakelse i den demokratiske prosessen. 

Dersom man skal stemme på vegne av et organisasjonsledd, er det derimot et krav av man har 

fullmakt. 

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse.  

Endringen foretas i bestemmelsens siste setning og innebærer at godtgjørelse til styret og daglig 
leder skal klart gå frem av vedtatt budsjett og regnskap. Bestemmelsen er med det i samsvar med  
NIF lov § 2-10. Det er i tillegg inntatt ny note til bestemmelsen hvor tillitsvalgte blir nærmere 
definert.  
 
 
§ 7 Inhabilitet 
Merknad: Bestemmelsen får ny paragrafhenvisning.  
 
 

§ 8 Disiplinær- og straffesanksjoner m.v.  
For alle disiplinærforføyninger, sanksjoner etter NGTFs regelverk, straffebestemmelser, gjelder NIFs 
lov § 11-1 og NIFs til enhver tid gjeldende sanksjonsregelverk.  
 
Loven fra 2005 hadde som overskrift straffesaker. Overskriften endres, og det vises nå til Nifs lov § 
11-1 som igjen viser til NIFs sanksjonsregelverk.  
 
 
§ 9 Årsmøtet.  
Det inntas en ny setning i første ledd hvor det fremkommer at ordinært og ekstraordinært årsmøte 

gjennomføres i samsvar med denne lov og Nifs lov lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19 og 2-20. Øvrige deler 

beholdes uendret.  

 



§ 10 Ledelse av årsmøtet 

Ingen innholdsmessige endringer. Inntas en note hvor det vises til NIFs lov § 2-20.  

 
§ 11 Årsmøtets oppgaver.  
Bestemmelsen er stort sett som tidligere. Rekkefølgen på årsmøtets oppgaver er endret noe, og da 
slik at man først foretar godkjenning av stemmeberettigede medlemmer. Deretter velges dirigent, 
sekretær og to personer til å underskrive protokollen fra møtet før man går over til å godkjenne 
forretningsorden, innkalling og saksliste. Under pkt. 10 Foreta følgende valg gjøres det en mindre 
endring i a). Bestemmelsen sier nå at det skal velges leder, nestleder og det antall medlemmer som 
følger av denne lovs § 14. Med hensyn til kjønnsfordeling skal alle valg foretas i samsvar med 
bestemmelsene i NIFs lov § 2-4.  
 
§ 12 Stemmegivning på årsmøtet 
Bestemmelsen er videreført med nytt første ledd hvor det vises til at for stemmegivning på årsmøtet 
gjelder Nifs lov § 2-21.  
 
 
§ 13 Ekstraordinært årsmøte i Tromsø turnforening.  
Bestemmelsen videreføres i uendret form.  
 
 
§ 14 Tromsø Turnforenings styre  
 
Styrets sammensetning.  
I loven fra 2005 fulgte det at Tromsø turnforening skal ha et styre bestående av 10 medlemmer og 2 
varamedlemmer, hvorav 6 medlemmer  med tillegg av vara, velges på årsmøtet, og i tillegg til 
medlemmene som kommer fra den enkelte avdeling. (ATM, ATK, AG, ARG). Etter at avdeling turn 
tropp (ATT) ble opprettet ble styret ytterligere utvidet med et medlem.   
 
Avdeling gymnastikk er i dag nedlagt og ansvaret for å følge opp aktivitet er lagt til administrasjon 
ved daglig leder og trenerkoordinator.  
 
Når daglig leder inkluderes har det på det meste deltatt inntil 14 personer på styremøtene. Det er 
svært krevende for valgkomiteen å finne styremedlemmer, og det er få personer som ønsker å sitte i 
et stort styre hvor diskusjonene ofte bærer preg av særinteresser.  
 
I nåværende endringsforslag reduseres styrets antall til 6 medlemmer. Disse medlemmene vil ha i 
oppgave å representere foreningens totale aktiviteter, og ikke den enkelte underavdeling.  
 
Bakgrunnen for endringen er et ønske om å effektivisere styrets arbeid og diskusjoner. Det er 
ønskelig at styret skal kunne trekke opp de store linjene for foreningen, samtidig som det fokuseres 
på oppgaver som er viktige for hele organisasjonen. Man vil med det tydeliggjøre det enkelte 
styremedlems ansvar.   
 
Underavdelingen vil fortsette med sine avdelingsstyrer. Avdelingene med avdelingsleder vil få frigjort 
kapasitet fra ordinært styrearbeid, og vil med det gis anledning til å fokusere på oppfølging av egen 
avdelings aktiviteter.  
 



De enkelte underavdelinger vil ha anledning til å melde inn saker til styret, og de vil ha anledning til å 
delta på styremøter med tale og forslagsrett ved behandlingen av saker som berører den enkelte 
avdeling.  
 
Endringen nødvendiggjør er tett samarbeid mellom avdelingene og administrasjon ved daglig leder. 
Fra styrets side legges det opp til månedlige avdelingsmøter hvor felles foreningsarrangementer, 
foreningens og den enkelte avdelings økonomi behandles Slik styret ser det vil disse grepene sikre 
god informasjonsflyt.  
 
Styrets arbeidsoppgaver 
2005 loven hadde en lengre liste med oppgaver som styret er ansvarlig for å utføre. Styret vil ha 
samme oppgaver som tidligere, men det klargjøres i bestemmelses andre ledd at visse type 
beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet. Dette gjøres med å innarbeide en henvisning til ny lovs § 11 
og NIFs lov § 2-22.  
 
 

§ 15 Avdelinger 
 

Bestemmelsen hadde tidligere overskrift: «§ 15 Grupper/avdelinger/komiteer»   
 
Bestemmelsen er endret slik at § 15 kun vil gjelde for avdelingene.  
Hovedinnholdet fra gammel lov videreføres når det gjelder opprettelse av grupper og 
avdelinger. Dvs. at dette fortsatt gjøres i forbindelse med årlig behandling av 
organisasjonsplanene.  
 
Avdelinger med avdelingsstyrer blir nærmere regulert, og da slik at det stilles krav til at styret 
skal ha minst tre medlemmer. Avdelingsstyret velges på foreningens årsmøte, eller utnevnes 
av styret. I bestemmelsen vises det til at avdelingene bør ha minst et årlig møte, hvor økonomi 
og aktivitet behandles. Det stilles krav til deltakelse på faste oppsatte møter med daglig leder, 
og at avdelingsstyrene skal være representert i utvalg som nevnt i organisasjonsplanen. 
Avdelingsstyret skal utarbeide årsrapport for foregående år innen utgangen av februar måned.  
 
For å sikre at avdelingene fortsatt skal ha innflytelse inn mot «hovedstyret» følger det av 
bestemmelsene at leder av avdelingen eller en annen representant fra avdelingen skal kunne 
delta på foreningens styremøter med tale og forslagsrett på saker som er meldt inn fra egen 
avdelingen.  
 
På samme måte som tidligere følger det av ny § 15 at avdelingsstyret eller representanter for 
avdelingen ikke kan inngå avtaler eller på annen måte forplikte turnforeningen uten fullmakt fra 
styret.  
 
 
§ 16 Valgkomité  
Bestemmelsen er ny og lovfester etter mønster fra basis lovnorm at Tromsø turnforening skal ha en 
valgkomité.  
 
§ 17 Kontrollutvalg  
For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. Kontrollutvalgets instruks vedtas av årsmøtet.  
Bestemmelsen er ny og lovfester etter mønster fra basis lovnorm at Tromsø turnforening skal ha et 
kontrollutvalg.  
 



§ 18 Lovendring1  
Paragrafen har fått ny nummerering. Ingen endringer ut over dette.  
Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Idrettsstyret kan i 
forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke 
kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har 
konsekvenser for Tromsø Turnforening, trer i kraft umiddelbart.  
 

§ 19 Oppløsning 
Paragrafen har fått ny nummerering. Ingen andre endringer.  
 

3. Oppsummering og tilrådning 
Nærværende forslag innebærer en revidering av Tromsø turnforenings lov. De største endringene 
gjøres i lovens § 14 og 15. Øvrige endringer er langt på vei kun å betrakte som en oppdatering av 
tidligere lov slik at den ikke lenger vil være i konflikt med NIFs lov.  
 
Lovendring på årsmøtet krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer for å bli vedtatt. Endringene trer i 
kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet.   
 
Endringene i §§ 1-13, §§ 16-19 trer i kraft straks. Ny lovs § 14 og § 15 foreslås iverksatt med virkning 
fra 30.03.2024. Organisasjonsplanen må endres i samsvar med dette.  
 

4. Forslag til vedtak 
Styret i Tromsø Turnforening ber årsmøtet om å vedta følgende endringer i Tromsø Turnforenings 
lov:  
 
1. Lovtekst med endringer (Inntatt under) 
2. Ikrafttredelse. Endringene i §§ 1-13, §§ 16-19 trer i kraft straks. Endringene i § 14 og § 15 trer i 
kraft med virkning fra 30.03.2024.  
 
 
 

 
LOV FOR TROMSØ TURNFORENING  

Stiftet 29. april 1862 
 

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 
Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006. Endret på årsmøtet den 21.03.2023  

 

 
 
§ 1 Formål  
Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske 
Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Tromsø Turnforening skal 
fremme gymnastikk- og turnidretten i et sosialt og kulturelt stimulerende miljø, gjennom aktiviteter 
for barn, ungdom og voksne i fysisk utfoldelse. Tromsø Turnforening skal utvikle egen aktivitet, 
organisasjon, økonomi, ansatte og tillitsvalgte slik at man imøtekommer de krav og utfordringer 
foreningens medlemmer og norsk idrett stiller.  
 

 
1 Jf. NIFs lov § 2-2 andre og tredje ledd.  



§ 2 Organisasjon  
Tromsø Turnforening er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom Troms Idrettskrets, Norges 
Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF)2, Troms Gymnastikk- og Turnkrets (TGTK) og Tromsø Idrettsråd.3 
Tromsø Turnforening er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemskap. 4 
 
For regler om representasjonsrett i andre organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 
 
For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, 
gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3. 
 

§ 3 Medlemmer  
For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder 

NIFs lov §§ 10-4 og 10-6. Medlemmer registreres i idrettens medlems- og 

organisasjonsregister.5  

Alle som aksepterer Tromsø Turnforenings og overordnede idrettsmyndigheters lover og 

bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.6 Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets 

organisasjonsledds, samt Tromsø Turnforenings lover og bestemmelser.  

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i 

NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.  

Æresmedlemmer kan, etter forslag fra styret, utnevnes av årsmøtet med ¾ stemme flertall.  

Hvis et medlem handler mot foreningens lover, eller virker til skade for den, kan vedkommende 

ekskluderes av styret, men har dog ankerett til årsmøtet.7  

 
§ 4 Medlemskontingent og avgifter  
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre avgifter/egenandeler 
kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Treningsavgifter og andre egenandeler fastsettes av 
Tromsø Turnforenings styre. Styret har anledning til å redusere kontingenten ved sykdom, skolegang, 
militærtjeneste eller andre gyldige grunner.  
 
Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent.  
 

 
2 Se NIFs lov § 10-1 vedr. pliktig medlemskap i særforbund. 
3 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer 
enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører. 
4 Personlige medlemmer betyr at Tromsø Turnforening ikke har anledning til å operere med andre typer 
medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem 
eller så er man ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe 
med selve medlemskapet å gjøre. 
5 Se Nifs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister med utfyllende regler.  
6 Se NIFS lov § 10-4. Når det står «kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli 
medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en 
opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens 
avgjørelse kan klages til idrettsstyret innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Medlemmer som skylder 
kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet 
organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i 
Tromsø Turnforening. 
7 Se NIFs lov §§ 10-4 og 10-6.  



§ 5 Regler om kjønnsfordeling, stemmerett, valgbarhet m.v.8  
For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i  

overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.  

 

For regler om stemmerett, valgbarhet, representasjonsrett og forslagsrett, gjelder Nifs lov 

§§ 2-59, 2-610 og 2-7.  

 
Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være 
representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for 
mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i laget. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års 
kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et 
medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.  
 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse11  
For refusjon av utgifter og godtgjørelse til Tromsø Turnforenings tillitsvalgte gjelder:  

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

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

§ 8 Disiplinær- og straffesanksjoner m.v.  
For alle disiplinærforføyninger, sanksjoner og etter NGTFs regelverk og straffebestemmelser, gjelder 
NIFs lov § 11-1 og NIFs saksjonsregelverk.  
 

§ 9 Årsmøtet  
Tromsø Turnforenings øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars 

måned.  Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 

2-15, 2-16, 2-17, 2-19 og 2-20.  

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel12, direkte til medlemmene eller ved 

kunngjøring i pressen, og eventuelt på Tromsø Turnforenings internettside. Forslag som skal 

behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og 

andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke 

før årsmøtet.  

 
8Paragrafen slår sammen reglene i basis lovnorm § 4 og § 5. NIFs lov § 2-5 oppstiller generelle regler for 
stemmegivning på årsmøtet. Disse reglene suppleres av NIFs lov § 2-21 som blant annet inneholder forbud mot 
å avgi stemmer på vegne av andre. Se denne lovs § 12.  
9 NIFs lov § 2-5 angir at man må ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret årsmøtet avholdes, vært medlem av 
idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget for å ha stemmerett 
eller være valgbar.  
10 Arbeidstakere i mer enn 20 % stilling eller med inntekt over 1G (Folketrygdens grunnbeløp) har ikke 
stemmerett, og er heller ikke valgbare.   
11 Med tillitsvalgte menes TTFS styremedlemmer eller de som styret velger til å representere 

klubben i ulike verv.  

 

 
12 Minimumsfrist i forhold til NIFs lov § 2-16.  



Alle Tromsø Turnforenings medlemmer over 14 år 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.  

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer 

antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt 

uten krav om minimumsdeltakelse.  

 
§ 10 Ledelse av årsmøtet  
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Tromsø Turnforening.13  
 
§ 11 Årsmøtets oppgaver  
Årsmøtet skal14:  
1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmer.  
2. Velge dirigent, sekretær15 samt 2 representanter til å underskrive protokollen.  
3. Godkjenne forretningsorden, innkallingen og saksliste.   
4. Behandle Tromsø Turnforenings årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.  
5. Behandle Tromsø Turnforenings regnskap i revidert stand16 og foreta eventuelle disponeringer av 
foreningens fond.  
6. Behandle innkomne forslag og saker som fremkommer av sakslisten.  
7. Fastsette medlemskontingent.  
8. Vedta Tromsø Turnforenings budsjett.17  
9. Behandle Tromsø Turnforenings organisasjonsplan.18  
10. Foreta følgende valg:  
a) Styre med leder og nestleder, og det antall styre- og varamedlemmer19 som følger av denne lovs § 
14.  
c) Kontrollutvalg med leder, og minst et medlem. 
d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner Tromsø Turnforening er tilsluttet.  
e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.  
f) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9. 
 
Foreningens leder og nestleder velges enkeltvis for 1 år, men skal ha 2 års funksjonstid som 
styremedlemmer. De øvrige styremedlemmene velges samlet for 2 år. Deretter velges 
varamedlemmene samlet for 1 år, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.  
 

 
13 Se NIFs lov § 2-20. 
14 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende 
måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte 
kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet 
15 Sekretæren behøver ikke å være medlem i Tromsø Turnforening 
16 Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis 
regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan. Dette følger av at 
grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget 
ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Henviser for øvrig til § 15 i lagets lov. 
17 Se NIFs lov § 2-13  
18 Organisasjonsplanen skal regulere Tromsø Turnforenings interne organisering. Minimumsinnholdet i en 
organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.  
19 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 
1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. 



Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. 
som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Valgene skjer etter 
bestemmelsene i NIFs lov § 2-4.  

 
§ 12 Stemmegivning på årsmøtet20  
For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.  

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av 
de avgitte stemmene.  
 
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn en kandidat 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 antall det 
skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og 
en kandidat ikke 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 varamedlemmer. 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 avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 
avgjøres valget ved loddtrekning.  
 

§ 13 Ekstraordinært årsmøte i Tromsø Turnforening  
Ekstraordinært årsmøte i Tromsø Turnforening innkalles av foreningens styre med minst 14 dagers 
varsel etter:  
 
a) Vedtak på årsmøte i Tromsø Turnforening.  
b) Vedtak i styret i Tromsø Turnforening.  
c) Skriftlig krav fra 1/3 av Tromsø Turnforenings medlemmer.  
d) Krav etter vedtak i overordnet organisasjonsledd: NIF, NGTF eller idrettskrets.  
 
Ekstraordinært årsmøte i Tromsø Turnforening skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 
eller i kravet om innkalling av årsmøtet.  
 
 
 

§ 14 Tromsø Turnforenings styre  
Tromsø Turnforenings styre består av leder, og fire styremedlemmer som velges av årsmøtet. Styret 
skal ha et varamedlem velges av årsmøtet. Styremedlemmene fratrer hvert år vekselvis 3 og 2.  
 
Tromsø Turnforening ledes og forpliktes av styret, som representerer foreningen utad. Styret er 
Tromsø Turnforenings høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun vedtas 
av årsmøtet iht. denne lovs § 11, og NIFs lov § 2-22.  
 
Styret er ansvarlig for forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet.  

 
20 Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal 
anses som ikke avgitt. 



Styret skal sørge for: 21  
- at idrettslagets formål ivaretas  
- forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring 
- tilsette og si opp lønnede funksjonærer og utarbeide nødvendig instruks for disse  
- at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og vedtak, 
idrettslagets lov og årsmøtets vedtak  
- registrere opplysninger iht. § 3  
- at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen for organisert idrett for mindreårige eller 
personer med utviklingshemming  
- at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten 
 
Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og 
utarbeide mandat/instruks for disse.  
 
Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom 
årsmøtet ikke har valgt representanter.  
 
Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger 
det. 
 
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de 
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 
 

§ 15 Avdelinger 
Laget kan organiseres med underavdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av 
grupper/avdelinger, og hvordan disse skal velges, organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse 
med årlig behandling av Tromsø Turnforenings organisasjonsplan, jf. § 11 pkt. 9. Endringer i 
foreningens organisasjonsplan krever simpelt flertall.  
 
For opprettede avdelinger med egne styrer gjelder følgende:  
 
a) Hver avdeling skal ha et avdelingsstyre på minst tre medlemmer.  
b) Avdelingsstyret velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret.  
c) Avdelingen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og aktiviteten i 
avdelingen, og foreslår kandidater til avdelingsstyret, samt gir eventuelle innspill til saker som 
behandles av styret eller årsmøtet.  
d) Avdelingsstyret utarbeider årsrapport for foregående år som oversendes styret innen utgangen av 
februar måned.  
e) Avdelingsstyret ved leder eller den avdelingsstyret utpeker skal delta møter med daglig leder. 
Vedkommende har rett til å delta på foreningens styremøter med tale og forslagsrett når foreningens 
styre skal behandle saker som er meldt inn fra egen avdeling.  
f) Avdelingsstyret skal være representert i utvalg som angitt i foreningens organisasjonsplan.  
g) Avdelingsstyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.  
 

 
21 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. I tillegg skal styret legger frem 
årsberetning, regnskap og budsjett for årsmøtet. Føre protokoll over styrets og årsmøtets 
forhandlinger. Utarbeide medlemslister i henhold til krav fra NIF og NGTF, jf. denne lovs § 3.  
Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg, eller at styret kan 
overlate enkelte av disse oppgavene til administrativt ansatte.  



Avdelingsstyret eller representanter for avdelingen kan ikke inngå avtaler eller på annen måte 
forplikte turnforeningen uten fullmakt fra styret. 22 
 
§ 16 Valgkomité  
Turnforening skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet, etter innstilling fra styret, 
og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på 
årsmøtet.  
 
For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18.  
 
§ 17 Kontrollutvalg  
For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. Kontrollutvalgets instruks vedtas av årsmøtet.  
 

§ 18 Lovendring23  
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Tromsø Turnforening etter å 
ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. § 17 kan ikke endres.  
 
Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Idrettsstyret kan i 
forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke 
kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har 
konsekvenser for Tromsø Turnforening, trer i kraft umiddelbart.  
 

§ 19 Oppløsning24  
Oppløsning av Tromsø Turnforening 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 laget.25  
Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 
bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.  
 
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av 
Idrettsstyret.  
 
Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved 
konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.  
 
 

 
22 Dette innebærer bl.a. at det bare er Tromsø Turnforenings styre (hovedstyre der laget har 
grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, evt. andre avtaler som 
binder Tromsø Turnforening rent juridisk/økonomisk. 
23 NIFs lov § 2-2 andre og tredje ledd.  
24 Jfr. NIFs lov § 2-16. 
25 Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for det sammenslåtte idrettslag benyttes 


