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På årsmøtet 2015 vedtok vi en ny lov for Haugerud IF, etter at vedtektene hadde vært uendret 
gjennom mange år og etter hvert ikke var i samsvar med realitetene. Den nye loven ble bygd 
på Idrettsforbundets mønsterlov, som vi fikk beskjed om måtte brukes i alle idrettslagene nå. 
Dette kan man stille spørsmålstegn ved, men det er gjeldende praksis, vedtatt av idrettens 
høyeste organ, Idrettstinget. 
 
Nye vedtak fra Idrettstinget 
Dette innebærer dessuten at vi som klubb må endre lovene hver gang Idrettstinget gjør nye 
vedtak om mønsterloven. Slike vedtak ble gjort på Idrettstinget 2015, og vi er pålagt av 
NIF/Oslo idrettskrets å implementere endringene i HIFs lov. 
 
Vi har fått hjelp av Idrettskretsen til å lage en revidert versjon av loven vår. Forslaget legger vi 
her fram for årsmøtet 2016. Noen endringer er av redaksjonell karakter eller slik at de ikke 
får innvirkning på driften vår i det daglige. Men det er også endringer som griper direkte inn i 
måten vi driver klubben på. Enkelte kan vi uten videre gjennomføre, andre kan bli 
vanskeligere å praktisere.  
 
Krevende vedtekter 
Fra hovedstyret må vi informere årsmøtet om at vi vil få store problemer med å drive klubben 
100% i tråd med vedtektene som NIF har vedtatt og som vi nå foreslår vedtatt på årsmøtet. 
Det står ikke på viljen, men vi er en klubb med begrenset administrativ kapasitet som må 
bruke det meste av kreftene vi har til å utvikle og drive selve aktiviteten. Vi har også tidligere 
hatt en pragmatisk tilnærming til vedtektene, i og med at det er ikke hver dag vi har sjekket 
vedtektene for å finne ut om vi driver «riktig». Vedtekter er aller viktigst for å forebygge 
misligheter ved driften og være en fasit om det skulle oppstå konflikter. Men det er selvsagt et 
mål for klubben og styret å strekke oss mot å oppfylle loven helt og holdent når vi nå foreslår 
dem vedtatt slik vedlegget viser. 
 
Viktigste endringer 
Vi vil spesielt peke på disse endringene i den nye loven: 
 
 Det legges opp til en ny ansvars- og rolledeling mellom klubben og gruppene. 

Hovedstyret og klubbens årsmøte er gjort overordnet all virksomhet i klubben. Gruppene 
skal ikke lengre ha årsmøter, men årlige møter. Det vil si at gruppene forbereder sine 
årsmeldinger, regnskaper osv. i egne møter, men selve vedtak om godkjenning av disse 
papirene gjøres på klubbens årsmøte, ikke av gruppene.  

 Det er også klubbens årsmøte som skal velge alle gruppestyrene, etter innstilling fra 
gruppene. Årsmøtet kan delegere dette ansvaret til hovedstyret. 

 Klubbens årsmøte skal videre fastsette treningsavgifter og budsjetter, men med mulighet 
for å delegere dette ansvaret til gruppestyrene. 



 Årsmøtet i klubben skal avholdes innen utgangen av mars, dvs. tidligere enn vi har brukt 
å ha det. 

 Det skal oppnevnes en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidrett.  Dette kan løses 
ved at et av hovedstyremedlemmene får dette ansvaret fra årsmøtet. For øvrig er vi 
mange i klubben som nettopp jobber med og tar ansvar for barneidretten, i og med 
profilen vår som breddeidrettslag. 

 Det står også at gruppene ikke kan inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten 
hovedstyrets godkjenning. Dette er nytt og en følge av at den interne arbeidsdelingen i 
klubbene blir endret. Vi kan løse det at årsmøtet fatter fullmaktsvedtak som gir gruppene 
ansvaret for drift og økonomi, eventuelt med en maksimumsgrense for hvor store 
forpliktelser gruppene kan ta på seg uten vedtak i hovedstyret. 

 De nye mønstervedtektene har enda strengere krav til kjønnsbalanse i styrer og verv. Vi 
kan få problemer med flere av dem. 

 Strengere regler for inhabilitet for styremedlemmer og ansatte. 
 
I den vedlagte lovteksten er alle endrede formuleringer, strykninger og tillegg markert med 
rødt. 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedstyrets forslag til revidert lov for Haugerud IF vedtatt. Endringene gjøres gjeldende fra 
det tidspunktet den nye loven er godkjent av idrettskretsen. 
 


