
Enklere idrettslag 2016



Viktige endringer for idrettslag i 2016

1) Årsmøtet må avholdes innen 31. mars

Idrettslaget må vedta ny lov på sitt årsmøte i 

2016 ihht til NIFs nye lovnorm

2) Registrering av medlemsopplysninger/ 

Idrettsregistreringen - innen 30. april

3) Krav om godkjent elektronisk 

medlemsregister innen 31. desember 2016



Pkt 2) Idrettsregistreringen  = «Samordnet 

søknad og rapportering»

Dette skal rapporteres innen 30. april hvert år:

• Medlemstall - antall betalende medlemmer pr 31.12 i 

hovedlaget foregående år.

• Aktive medlemmer - pr 31. 12 foregående år (se def.). 

• Idrettslagets tillitsvalgte og ansatte i ledende stillinger

• Protokoll fra årsmøtet - skal lastes opp i signert versjon.

• Årsregnskap - fra foregående år skal lastes opp i signert 

versjon. 

• Valgt revisors beretning - lastes opp i signert versjon / 

Revisjonsberetning fra engasjert revisor-lastes opp i signert 

versjon. 

• Kontrollkomiteens beretning - lastes opp i signert versjon. 

• Momskompensasjon -



Hvor gjøres registreringen?

Idrettslag som har Klubbadmin gjør 

registreringen der. 

De som ikke har Klubbadmin registrerer 

opplysningene i Sportsadmin, som tidligere.



Hvem er aktive medlemmer i et idrettslag?

For klubber og lag er det særdeles viktig å rapportere riktige tall på "Aktive 

medlemmer". Dette danner grunnlag for tildeling av Lokale aktivitetsmidler 

mm.

• Av medlemmene i idrettslaget skal følgende registreres som aktive:

• Alle utøvere, både de som er aktive innen konkurranser og alle de som 

deltar på aktiviteter innen trening, trimaktiviteter, turrenn, onsdagsrenn/ 

telenorkarusell etc som er i regi av klubben eller annen skiaktivitet i regi 

av idretten

• Alle som har et verv eller oppgave i idrettslaget:

- styrerverv, komiteer og alle andre valgte eller oppnevnte oppgaver

- trenere, oppmenn og andre faste oppgaver som utføres over en 

tidsperiode

- andre faste oppgaver innen f.eks arrangement: tidtakere, stadion, 

løyper, kafe, sekretariat, osv.

Oppgaven skal gjøres over en tidsperiode (Feks. en foreldre som har en oppgave knyttet 

til arrangement, er i staben og gjør en tildelt jobb flere ganger skal telles med som aktiv). 

Generell dugnad og kjøring til og fra trening /konkurranser som foreldre gjør, telles ikke 

som aktivitet.



Aktiv i flere grener?

Når det gjelder de enkelte skigrener, må det differensieres innad i 

klubben. 

Det er klubber som har både langrenn, hopp, alpint, kombinert, 

freestyle/freeski og telemark i sine rekker. Noen driver også med flere 

skigrener. Disse skal da føres opp på flere grener, samt rulleski. 

Det kan f.eks. være utøvere som både kjører alpint og freestyle. Freestyle 

dekker øvelsene Freeski, Skicross og Kulekjøring. Freeski dekker 

aktivitetene slopestyle, big-air, halfpipe og den moderne skileiken i alle 

skiparkene.



Registrere idrettslagets tillitsvalgte:

Styrets medlemmer og varamedlemmer (hovedstyret)

• Alle styremedlemmer og varamedlemmer skal registreres med 

personnummer og angivelse av det aktuelle vervet, f.eks. styreleder, 

nestleder, sekretær, styremedlem, varamedlem. 

Leder av grupper eller gruppestyrer

• Dersom idrettslaget er et fleridrettslag, registreres minimum leder for 

gruppestyret evt. oppnevnt leder for gruppen eller annen 

kontaktperson. 

Daglig leder

• Dersom idrettslaget har en daglig leder, eller en annen som utfører 

tilsvarende oppgaver, må de samme opplysninger om vedkommende 

registreres som for et styremedlem. 

Registreringen synkroniseres med Brønnøysundregisteret.

Idrettslaget skal oppdatere registrert fortløpende dersom personer får nye 

tillitsverv eller fratrer tillitsverv. 



Pkt 1) Årsmøte avholdes innen 31. mars 

• Idrettslaget må vedta ny lov på sitt årsmøte i 

2016 ihht til NIFs nye lovnorm



Hva er nytt i loven?

§3 Medlemmer

(2) Styret i et idrettslag kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap…

(7) Styret i et idrettslag kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for 

en periode på inntil ett år.

(NB dette krever og saksbehandling. Idrettskrets er veileder)

§6 Generelle bestemmelser om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett

(5)e, Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet

§11 Tillitsvalgtes refusjon 

(2) Tillitsvalgte kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid

§12 Regnskap, revisjon, budsjett

(1) Idrettslag er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge 

kalenderår.

- omsetning under 5 mill: følge NIFs regnskap- og revisjonsbestemmelser

- omsetning over 5 mill: skal følge regnskapsloven og revisorloven



Forts. Endringer lov

§13 Årsmøtet

(1) …årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned

§15 Årsmøtets oppgaver

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr.100 (pr medlem også i familier), og 

treningsavgift, eller gi gruppestyrer fullmakt…

§18 Idrettslagets styre

f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten

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

medlemmer forlanger det.

§19 Grupper og komiteer

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget.

(behandle regnskap, årsberetning, budsjett, treningsavgift for gruppa,samt

innspill til årsmøtet i idrettslaget)



Forts. Endringer lov

Medlemskontingent 

• Medlemskap i idrettslaget skal registreres individuelt. Familiekontingenter er kun 

en rabattordning.

• Medlemskontingenten må være på minst kr 100 for hvert medlem for at 

medlemskapet skal telle med i den årlige rapporteringen til NIF. Dette gjelder 

også for familiekontingenter eller andre rabattordninger.

Trenings-/aktivitetsavgift

Treningsavgiften må holdes adskilt fra medlemskontingenten, og er en avgift som 

skal dekke kostnader for deltakelse i idrettsaktivitet. 

• Årsmøtet fastsetter medlemskontingent og treningsavgift, og i to ulike vedtak.

• Idrettslaget kan fakturere medlemskontingenten og treningsavgiften på én 

samlet faktura forutsatt at treningsavgiften og medlemskontingenten 

fremkommer som to separate beløp på fakturaen.



Forts. Endringer lov

Innmelding

• Det er tidspunktet for betaling av første kontingent som anses som 

innmeldingstidspunktet. 

Avslutning av medlemskap

• Et medlemskap opphører normalt ved oppsigelse fra medlemmets 

side. Medlemskapet skal alltid bortfalle etter to år uten betaling av 

kontingent. Idrettslaget plikter da å stryke vedkommende fra 

registeret.



Pkt 3) Elektronisk medlemsregistrering innen 

31.12.16

• Alle idrettslag må ha registrert sine medlemmer i et 

godkjent elektronisk medlemsregister innen 

31.12.2016.

• Dette er krav som følger av medlemskapet i NIF. 

• Unnlater idrettslag å gjennomføre disse kravene så kan 

dette få konsekvenser for medlemskapet i NIF.



Klubbadmin

KlubbAdmin tilbyr blant annet følgende funksjonalitet:

• Integrasjon med idrettens øvrige løsninger 

• Enkel kommunikasjon med medlemmene via e-post eller SMS 

• Utsendelse av elektroniske betalingskrav med det rimeligste 

alternativet for online betalingsløsning 

• Enkel innmelding/utmelding for medlemmene via Min idrett 

• Håndterer den fremtidige “Idrettsregistreringen” 



Idrettens leverandører av godkjente 
medlemsløsninger i tillegg til Klubbadmin

• WebOrg - Komplett medlemssystem med 

betaling 

• 123Klubb - Komplett medlemssystem med 

betaling 

• MedlemsNett - Komplett medlemssystem 

med betaling 

• Bloc - Medlemshåndtering 

• MySoft - Medlemshåndtering (Gym&Turn)

• Styreweb - Komplett medlemssystem med 

betaling 


