
Vedtekter for fotballgruppa i Blindheim Idrettslag, Vedtatt på årsmøtet 7.februar 2011 Side 1 av 3

Blindheim Idrettslag 
 
 
 

VEDTEKTER 
 
Lov for FOTBALLGRUPPEN I BLINDHEIM IDRETTSLAG - Stiftet 1936  
Vedtatt på årsmøtet 7. februar 2011. (erstatter alle tidligere vedtatte lover).  
 
Vedtatt på årsmøtet 19. desember 2005 med senere endringer i årsmøte: 
07.02.2011 
 
§ 1. Formål  
Fotballgruppen i Blindheim Idrettslag er en selvstyrt undergruppe i Blindheim Idrettslag.  
Forballgruppen skal arbeide for å fremme aktiv breddefotball i sunne former, og vil som en viktig del 
av sitt arbeid gi relevante tilbud til alle interesserte aldersgrupper i idrettslagets nærområde.  
Fotballgruppen skal i samarbeid med resten av Blindheim Idrettslag, utøve en funksjon som naturlig 
samlingspunkt og kulturell/sosial møteplass for barn, voksne og eldre med basis i idrettens 
grunnprinsipper.  
Fotballgruppen skal gjennom gode idrettstilbud og aktiv oppfølging av barn og ungdom arbeide for å 
fremme et godt nærmiljø i bydelen.  
 
§ 2. Organisatorisk tilknytning.  
Fotballgruppen er en undergruppe i Blindheim Idrettslag, og der igjennom tilsluttet Norges 
Idrettsforbund gjennom Møre og Romsdal Idrettskrets, samt Sunnmøre Fotballkrets og Norges 
Fotballforbund.  
Fotballgruppens leder er medlem av hovedstyret.  
 
§ 3. Medlemmer.  
Alle som lover å overholde Blindheim Idrettslag, fotballgruppens og overordnede idrettsmyndigheters 
lover og bestemmelser, kan bli tatt opp som medlem.  
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre idrettslag, 
organisasjonsledd og medlemmer i Norges Idrettsforbund er gjort opp.  
Medlemskap i Fotballgruppen og i Blindheim Idrettslag er først gyldig og regnes fra den dag, første 
aktivavgift og/eller kontingent til hovedlager er betalt. Ref.§ 5 og 8.  
For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds og 
medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser.  
 
§ 4. Stemmerett og valgbarhet  
For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst en måned, og 
ikke skylde laget kontingent eller aktivavgift.  
Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i 
laget og som representant til ting og møte i overordnet idrettsorganisasjon.  
 
§ 5. Medlemskontingent og Aktivavgift.  
Alle medlemmer i fotballgruppen skal betale medlemskontingent til hovedlaget. I tillegg skal alle 
aktive betale aktivavgift. Aktivavgifter fastsettes av årsmøtet i gruppen, og betales forskuddskvis. 
Aktive medlemmer som skylder aktivavgift, og/eller kontingent, har ingen rettigheter, og kan av styret 
strykes som medlem av Fotballgruppen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig 
aktivavgift og/eller kontingent er betalt.  
Styret kan redusere eller frafalle kontingentkrav ved tilfeller som sykdom, arbeidsledighet eller andre 
grunner.  
 
§ 6. Habilitet.  
For lagets tillitsvalgte oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder habilhetsreglene i Norges 
Idrettsforbund, jf. NIFs lov § 2-7.  
 
 



Vedtekter for fotballgruppa i Blindheim Idrettslag, Vedtatt på årsmøtet 7.februar 2011 Side 2 av 3

 
 
§ 7. Straffesaker.  
For alle straffesaker gjelder kapitel I  i Norges Idrettsforbunds lover. (NIFs straffebestemmelser), 
eventuelt lover av Sunnmøre Fotballkrets eller Norges Fotballforbund.  
 
§ 8. Årsmøtet.  
Fotballgruppens høyeste myndighet, er årsmøte i gruppen, som skal avholdes innen 15.februar.  
Årsmøtet innkalles av styret med minst 21 dagers varsel ved kunngjøring på hjemmesiden til 
Blindheim Idrettslag 
  
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være ankommet styret senest 2 uker for årsmøtet.  
Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke for årsmøtet, og kunngjøres 
på hjemmesiden til Blindheim Idrettslag.  
Alle gruppens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/éller 
media til å være til stede.  
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn 
en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.  
Alle aktive spillere, tillitsvalgte eller foresatte av spillere, har stemmerett på årsmøtet. 
Medlemskontingent til idrettslaget, må være betalt.  
På årsmøtet kan man ikke behandle forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 1 
uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik 
beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.  
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av gruppen.  
 
§ 9. Stemmegivning på årsmøtet.  
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av 
de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.  
Valg skal foretas skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan 
føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen 
inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.  
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater eller annet antall 
kandidater enn det som skal velges, teller ikke og anses som ikke avgitt.  
Når et valg foretas enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 
foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene 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, har mer enn 
halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter.  
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 fatt flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 
avgjøres valget ved loddtrekning.  
 
§ l0. Årsmøtets oppgaver.  
Årsmøtet skal:  

1. Behandle gruppens årsmelding, herunder årsmeldinger fra alle aktive lag.  
2. Behandle gruppens årsregnskap, som skal følge kalenderåret, d.v.s. fra 1.1. til 31.12. Gruppens 

årsregnskap, skal legges frem i hovedlagets årsmøte 
3. Behandle innkomne forslag.  
4. Fastsette aktivavgift.  
5. Vedta gruppens budsjett.  
6. Bestemme gruppens organisasjon.  
7. Velge følgende tillitsvalgte:  

a) Leder og nestleder (oppmannsleder), sekretær og kasserer. Leder velges med 
funksjonstid på ett år. Nestleder, sekretær og kasserer velges for to år. Spillerrepresentant og 
representant velges med funksjonstid på ett år.  
Disse inntil 6 personene (minimum de fire førstnevnte) utgjør styret for fotballgruppa. 

b) Medlemmer til utvalg og komiteer som årsmøtet til enhver tid bestemmer.  
c) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.  
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§ 11. Ekstraordinære årsmøter.  
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når 
minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.  
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.  
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i 
innkallingen. 
 
 
§ 12. Styret.  
Gruppen ledes av styret som er gruppens høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
Styret består av inntil seks (6) personer; leder, nestleder, sekretær og kasserer skal være fast med. 
Styret skal:  

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.  
2. Overvåke driften av gruppen, og påse at den gjennomføres i henhold til gruppen og 

overordnede myndigheters lover og regler.  
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med gruppens økonomi i henhold til de instrukser og 

bestemmelser som til enhver tid gjelder.  
4. Representere gruppen utad, herunder ivareta gruppens interesser overfor det offentlige.  
5. Planlegge og administrere gruppens utvikling, herunder utdannelse og aktivitetstilbud.  
6. Etter behov oppnevnte komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver, og utarbeide instruks 

og tildele mandat til disse.  
7. Representere gruppen i idrettslagets hovedstyre.  

 
Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 
Styret er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de 
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.  
 
§ 13. Styrets arbeid.  
Styremedlemmenes ansvars- og arbeidsfordeling reguleres av den til enhver tid gjeldende 
organisasjonsplan, med tilhørende mandater og stillingsinstrukser.  
 
§ 14. Tillitsvalgte godtgjørelse.  
Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert 
tapt arbeidsfortjeneste.  
Utgifter til godtgjørelse og refusjon av faktiske utgifter skal framgå av lagets budsjett og regnskap.  
 
§ 15. Lovendringer.  
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinær årsmøte etter å ha vært oppført 
på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  
Lovendringer må godkjennes av hovedstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. § 16 kan ikke 
endres.  
 
§ 16. Oppløsning.  
Oppløsning av gruppen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 
2/3 flertall, innkalles til ekstraordinær årsmøte 1. måned senere. For at oppløsning skal skje må 
vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.  
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av gruppen, tilfaller gruppens eiendeler Hovedlaget. Ved 
oppløsning leveres gruppens arkiv til Hovedlaget.  
Beslutning om oppløsning av gruppen, kan kun gjøres av hovedlagets årsmøte.  
 
§ 17. Konsekvenser for gruppen ved mangel på tillitsvalgte.  
Hvis gruppen ikke får tilstrekkelig antall medlemmer i styre eller grupper/komiteer, skal det avholdes 
nytt årsmøte innen 28.februar. Hvis det etter dette årsmøte fremdeles mangler tillitsvalgte, skal det 
avholdes ekstraordinært årsmøte i gruppen innen 15.mars. Dersom det fortsatt ikke blir valgt styre i 
henhold vedtektenes § 10, overføres ansvaret for gruppen til lagets hovedstyre. 


