
Viktig informasjon til alle idrettslag – nytt regelverk fra 1.1.2020 
 
Nå er lovendringene fra idrettstinget skrevet ferdig og det er lagt informasjon om endringene på følgende side: 
 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/diverse/nyhet---endringer-i-nifs-regelverk-fra-1.-januar-2020/ 
 

Hva må idrettslaget gjøre?  

 
Idrettslagets styre må sørge for at idrettslaget den 1. januar 2020 har en oppdatert lov som er i samsvar med 
lovnormen. Det er ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å vedta endringer som må 
innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak. 
Andre lovendringer derimot, kan bare vedtas av idrettslagets årsmøte.  
 
Styret bør ta utgangspunkt i den nye lovnormen og tilpasse denne ved å legge inn de særlige bestemmelsene 
som idrettslaget har i egen lov i dag. Når styret vedtar endringene, må det fremgå av vedtaket at lovendringene 
trer i kraft 1. januar 2020. 
 
Styret må informere medlemmene om den nye loven. Dette kan gjøres på idrettslagets hjemmeside eller på 
annen måte.  
 
Idrettslaget trenger ikke lenger oversende lovendringer i egen lov til idrettskretsen for godkjenning, men 
kretsen skal fortsatt gjøres kjent med lovendringer, og ha tilgang til loven, slik at kretsen kan vurdere om den er 
i samsvar med NIFs regelverk. (Dere kan laste opp den nye loven i SportsAdmin under Organisasjon – 
Dokumenter.) 

Oppskrift: 

For å tilfredsstille kravene til oppdatert lov, kan idrettslagene ta utgangspunkt i den nye lovnormen:  
Lovnorm for idrettslag - bokmål - og fylle i de åpne feltene: 
 

 Stiftelsesdato 

 Sist endret (dato) 

 Navn på de særforbund som idrettslaget er medlem av 

 Navn på idrettskrets og idrettsråd som idrettslaget er tilsluttet 

 Antall styremedlemmer og varamedlemmer 
 

Hvilke endringer som er gjort kan dere se her: Endringer i lovnorm for idrettslag 

Noen av de viktigste endringene i den nye lovnormen: 

 Medlemmer har nå stemmerett fra det året man fyller 15 år. 

 Et medlem kan motta inntil 1G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget pr. år, og likevel ha stemmerett og være 

valgbar (1G tilsvarer kr. 99.858,- pr. mai 2019). (Et styre kan foreslå i et budsjett for årsmøte at 

styrehonorar skal være en gitt sum, og dette er uavhengig av denne sats) 

 Medlemskontingenten må være på minst kr 50 (tidligere kr 100).  

 Styret skal nå utarbeide en økonomisk beretning, som skal behandles av årsmøtet. 

 Alle IL må velge et kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 vara (som erstatter tidligere valgte revisorer eller 
kontrollkomité). Dette betyr en økning fra 10 - 11 tillitsvalgte som må velges på et årsmøte (+ engasjere 
revisor for de som omsetter for over 5 mill.) 

 

 
 
Aktuelle linker: 
Informasjonsbrev fra NIF til alle idrettslag 
Lovnorm for idrettslag - bokmål 
Endringer i lovnorm for idrettslag 
 
Dersom idrettslaget har spørsmål eller behov for bistand, kan idrettskretsen kontaktes på  
vestfold@idrettsforbundet.no, eller tel: 33 01 42 20 
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