ÅRSRAPPORT NMBU-BIL 2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Innkalling til årsmøte i NMBU-BIL 2022
Styret innkaller herved til årsmøte i NMBU-BIL.
Årsmøtet avholdes onsdag 2. mars kl 16:30 på NMBU Campus Ås, Veterinærbygningen (møterom HI1040
Fornix). Det vil også bli mulighet for å delta via Teams via denne lenken:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Mjk1NTFlNWQtM2M5Ny00OTk4LWExYWEtZTE3ZGI1OThlODdk%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22eec01f8e-737f-43e3-9ed5f8a59913bd82%22%2c%22Oid%22%3a%2271bd00b2-99b5-4d57-9196-738bd1b036db%22%7d
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 16. februar til bil@nmbu.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet
på epost og på NMBU-BILs hjemmeside: https://www.nmbu.no/ansatt/foreninger/nmbu-bil
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av NMBU-BIL i minst én måned, fylle
minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NMBU-BIL.
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5
til § 8. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Silje Modahl Johanson kontaktes på
silje.modahl.johanson@nmbu.no eller tlf 482 52 116.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret
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SAKLISTE TIL ÅRSMØTE
Sakliste til årsmøte i Bedriftsidrettslaget ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBUBIL)
Tid: Onsdag 02.mars 2022 kl. 16:30
Sted: NMBU Campus Ås, Veterinærbygningen, møterom Fornix (1.etg Hippocampus, møterom
HI1040) og på Teams
1. Godkjenning av stemmeberettigede.
2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle bedriftsidrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Forslag til vedtak: Årsberetning og gruppeårsmeldinger godkjennes.
5. Behandle bedriftsidrettslagets regnskap i revidert stand.
Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes.
6. Behandle innkomne forslag og saker
6.1 Endre lovnorm slik at tidligere ansatte kan bli medlem og slik at ektefeller-/samboere til
medlemmer kan bli medlem selv om de har et bedriftsidrettslag ved sin
arbeidsplass/studiested. (Revidert lovnorm med forslag til endringer finnes som vedlegg 1).
Forslag til vedtak: Ny, revidert lovnorm for NMBU-BIL godkjennes.
6.2 Sak innsendt av Silje Modahl Johanson: Vi trenger flere ildsjeler for å øke aktiviteten.
Hvordan spre ordet?
6.3 Sak innsendt av Kari Elise Moxnes: Etablere samarbeid mellom NMBU-BIL og Ås IL om
turorientering, og gjerne andre spesifikke opplegg/aktiviteter som kan inspirerer NMBUansatte til utendørs Ås-liv.
6.4 Sak innsendt av Kari Elise Moxnes: Etablere samarbeid mellom NMBU-BIL og Ås
kommune (og Turistforeningen?) om bruk av Kinnsåsen (og kanskje også Rostadion?) og
Breivoll (eks. leie av kanoer og kajakker, padlekurs).
7

Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Forslag til vedtak: Medlemskontingent holdes uendret (200 kr). De ulike gruppeledere får
fullmakt til å fastsette treningsavgifter for gruppens aktivitet.

8

Vedta bedriftsidrettslagets budsjett.
Forslag til vedtak: Budsjettet godkjennes.

9

Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10 Foreta valg:
Følgende er på valg i år:
- Leder (for 1 år, Christer W. Johnsen på valg)
- Styremedlem (for 2 år, Karen W. Sanden på valg)
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- Styremedlem (for 2 år, Ola Tjåland på valg)
- Varamedlem (for 2 år, Ruben E. Roos på valg)
- Kontrollutvalg 2 medlemmer (for 1 år, Sveinar Skjevdal og Puchu Niu er på valg) og 1
varamedlem (for 1 år)
- Valgkomité (for 1 år)
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Styrets beretning
2021 startet med en ny runde med strenge covid-19 restriksjoner som blant annet innebar stengte
treningssentre og svært lite aktiviteter i regi av NMBU-BIL. Etter sommeren gjorde mindre
restriksjoner det enklere for flere av gruppene å gjenoppta sine aktiviteter frem til ny
nedstengning i desember.
Antall betalende medlemmer endte på 89 stk i 2021 (ned fra 115 stk i 2020). Dette skyldes for det
meste nedgang i aktivitet på grunn av Covid-19, men også at treningsrommet på Adamstuen
(som ofte har bidratt til 40-50 medlemmer årlig) ble stengt i løpet av høsten 2020 på grunn av
den planlagte flytting av Veterinærhøgskolen til Ås.
Den store graden av nedstengning førte til en vanskelig oppstart av gruppenes aktiviteter, men
ettersom det ble lettelser i restriksjonene så ble det også tilnærmet normal aktivitet i noen
grupper; innebandy, fotball og klatring. I tillegg ble det blåst liv i Vollyballgruppa fra august 2021.
NMBU-BIL er også glad for å kunne bidra til at gjennomføringen av Follotrimmen på NMBU
Campus Ås (utsatt fra mai til august), og løperne var strålende fornøyde da trimmen sammenfalt
med fadderuka slik at det var unormalt mange ivrige tilskuere rundt løypa.
Det ble i 2021 avholdt ordinært årsmøte med påfølgende medlemsmøte på Campus Ås. Møtene
ble avholdt i juni pga covid-19 restriksjoner som frarådet møtevirksomhet tidligere på året.
NMBU-BIL sin aktivitet finansieres gjennom en bevilgning fra NMBU og gjennom
medlemskontingenten.
Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet flyttet endelig til det nye Veterinærbygget på Campus
Ås i løpet av vinteren og våren 2021 og alle BIL-aktiviteter er endelig samlet på ett campus.

Christer W. Johnsen Silje M. Johanson
(leder)

(nestleder)

Vinay Nannuru

Karen W. Sanden

(kasserer)

(styremedlem)

Ola Tjåland
(styremedlem)
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Fakta om NMBU-BIL
NMBU-BIL er bedriftsidrettslaget ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og de fleste
tilstøtende institusjoner ved Campus Ås. Det er ingen formell avtale mellom NMBU-BIL og de
andre Campus-instituttene, utenom NMBU. Alle ansatte og studenter på hel- eller deltid, samt
ansattes ektefelle/samboer, barn over 16 år og pensjonister kan bli medlemmer.
2013 var BIL’ets siste år som UMB-BIL, da vi skiftet navn, og fra 2014 omfattet vi ansatte både
ved Campus Adamstua og Campus Ås. Fra slutten av første semester 2021 ble alle deler av
NMBU-BIL samlet på Campus Ås.
Aktiviteten er bred både på typiske lag/konkurranseidretter og mer mosjonspregede aktiviteter.
BIL består per i dag av 7 aktive grupper (se Tabell 1). Formålet med å kalle en aktivitet for en
gruppe er at det er lettere å vise når en aktivitet trener/møtes slik at andre kan bli med. For
fotballgruppa er det for eksempel viktig å være med i BIL fordi det er nødvendig for å kunne
stille lag i seriespillet, mens for løpegruppa er det å vise ansatte ved Campus Ås at det finnes en
gjeng som løper regelmessig og som gjerne tar med nye medlemmer (det viktigste). Det er også
fullt mulig å være medlem i NMBU-BIL uten å tilhøre noen spesiell gruppe.
Medlemskapet koster kr 200 pr. kalenderår. Medlemskontingenten reduseres til 100 kr etter 1. juli
og 50 kr etter 1. oktober. Innmelding skjer via NMBU-BILs hjemmeside:
https://www.nmbu.no/ansatt/foreninger/nmbu-bil/bli-medlem
Tabell 1. Oversikt over gruppene i BIL, med kontaktdata til leder og antall aktive medlemmer.
Aktivitet

Leder

Arb.sted

Tlf.

Epost

Antall aktive
medlemmer

Fotball

Ola Tjåland

409 05 720

olatheswift@gmail.com

16

Klatring

Silje Modahl Johanson

482 52 116

Christer Wiggen Johnsen

Pilates

Christer Wiggen Johnsen

silje.modahl.johanson@
nmbu.no
christerwiggen.johnsen
@nmbu.no
christerwiggen.johnsen
@nmbu.no

20

Innebandy

NMBU,
KBM
NMBU,
ProdMed
NMBU,
ProdMed
NMBU,
ProdMed

Sirkeltrening

Gruppen er ikke aktiv, ta kontakt
med bil@nmbu.no hvis du ønsker å
bidra!
Gruppen er ikke aktiv, ta kontakt
med bil@nmbu.no hvis du ønsker å
bidra!

selaurit@online.no
olav.kraugerud@nmbu.
no
pawel.suliga@nmbu.no

0
0

Ski

992 23 539
992 23 539

Skyting
Sykling

Peter Sekkelsten
Olav F. Kraugerud

Pensjonist
NMBU, SHF

959 61 399
416 17 337

Volleyball
Badminton

Pawel Suliga

NMBU

486 73 075

Løping

20
0

7

Gruppen er ikke aktiv, ta kontakt
med bil@nmbu.no hvis du ønsker å
bidra!
Gruppen er ikke aktiv, ta kontakt
med bil@nmbu.no hvis du ønsker å
bidra!
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Tabell 2. Styremedlemmer 2021-2022.
Navn
Sted
Tlf. priv
Christer
Wiggen
Johnsen
Silje
Modahl
Johanson
Vinay
Nannuru

NMBU,

PRODMED
NMBU,
PRODMED

Torgeir
Pedersen

Karen W.
Sanden
Ola
Tjåland
Ruben Erik
Roos
Juan Jose
Jimenez
Martinez

Tlf.jobb

e-post

Rolle

Valgt
til

992 23 539

413 71 987

christerwiggen.johnsen@nmbu
.no

Leder

2022

482 52 116

413 73 962

silje.modahl.johanson@nmbu.
no

Nestleder

2023

Kasserer,
fra august
2021
Kasserer,
frem til
august
2021

NMBU,
IPV

409 61 483

NMBU,
REALTEK

915 10 455

672 31 510

torgeir.pedersen@nmbu.no

Nofima

951 32 795

649 70 308

karen.wahlstrom.sanden@nofi
ma.no

Medlem

2022

NMBU,
KBM

409 05 720

672 32 595

olatheswift@gmail.com

Medlem

2022

NMBU, INA

955 29 084

ruben.erik.roos@nmbu.no

Vara

2022

NMBU,
KBM

915 26 130

juan.jose.jimenez.martinez@n
mbu.no

Vara

2023

vinay.nannuru@nmbu.no

2023

2021

Gode grunner til å bli medlem i NMBU-BIL
•
•
•
•
•

Du får delta på NMBU-BILs treninger. Treningene er også sosiale møtesteder der du får
anledning til å knytte kontakter på tvers av arbeidsplass på Ås.
Du får 25% rabatt på klippekort på Klatreverket i Oslo, Oslo Klatresenter og EIKA
sportssenter kjøpt via NMBU-BIL.
Du er forsikret under treninger og kamper.
Du bidrar til å gi oss tyngde i forhandlinger om treningstider på Eika Sportssenter
Du får dekket 75% av startkontingenter til arrangement som er innenfor
aktivitetsområdet til NMBU-BIL! Se utdypende forklaring på våre internettsider.
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Rapporter fra gruppene og andre aktiviteter:
Fotball
Fakta
Antall offisielle treninger/samlinger: Ca. 30 treninger innendørs og ca. 20 utendørs i normal-år.
Antall treninger i 2021 var 19. Hvorav 12 av disse var innendørs.
Antall deltagere per trening: Alt fra 6-12. Miks av ansatte, studenter og bekjente.
Sesongen 2021
Aktiviteten som ble utøvd i gruppa i 2021 var i hovedsak en blokk med innetreninger fra
september til desember 2021. Vi startet veldig smått sommeren 2021, da utendørs, men på grunn
av oppgradering av Storebrand måtte vi finne alternative treningsområder. Først ble gresslette
ved jernbanestasjonen brukt, men etter hvert ble også den stengt pga rehabilitering. Vi hadde
noen få samlinger på Ås stadion i påvente av innendørssesongen som startet høsten 2021. Alt i alt
har det vært et utfordrende år for fotballgruppa, der både covid-19 og mangel på fasiliteter har
satt en stopper for aktiviteten vår.
Veien videre
-

Få gang på fotballen igjen, med regelmessige samlinger en gang i uka.
Vi gleder oss også til å kunne ta i bruk de nye utefasilitetene ved Eika Sportssenter når
våren kommer.
Prøve å nå ut til flere ansatte, spesielt veterinærene som kanskje ikke er klar over tilbudet
vi har.

Klatring
Klatregruppa ble opprettet høsten 2017 som et treningstilbud for alle medlemmer av NMBUBIL.
Antall aktive deltagere: ca. 20
Aktivitet i 2021:
Covid-19 rammet alle gruppas aktiviteter hardt i løpet av første semester 2021, da klatresentrene
var stengt eller hadde svært begrenset kapasitet over lengre perioder. Det var heller ikke ønskelig
å oppfordre til felles klatreøkter, da det var vanskelig å opprettholde godt smittevern, og det ble
derfor kun gjennomført noen få felles økter i mai og juni. Fra august var det endelig mindre
restriksjoner og det ble arrangert ukentlige klatreøkter på EIKA Sportssenter i tiden for ansatttrening på onsdager (fra kl 15:00). I november ble det også arrangert to topptaukurs på Oslo
Klatresenter for gruppas og NMBU-BILs medlemmer.
I likhet med foregående år tilbyr NMBU-BIL 25% avslag på Klippekort på
Klatreverket/Bulderverket (25-klipp) og Oslo Klatresenter (10- og 25-klipp) til alle medlemmer
av NMBU-BIL når disse bestilles via idrettslaget (på e-post bil@nmbu.no).
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Innebandy Ås
Innebandygruppa har halltid i Eika Sportssenter mandager kl 15-16 og den samme gjengen spiller
også i ansatt-treningen på onsdager mellom kl 15 og 16. I 2021 ble det spilt sporadisk mellom
nedstengningene pga corona, både før og etter sommeren.
Antall aktive deltakere i 2021: Ca 20
Skyting
Vi er kun 6 skyttere som fortsatt er med i serien. Deltar i 10 serierunder hvor 10. runde er
Follomesterskapet.
På grunn av pandemien har det ikke vært noen aktivitet i skyttergruppa siden mars 2020. Vi
startet friskt opp med 1. serierunde 22. oktober 2020 og etter det var det stopp. Ingen aktivitet
resten av året og våren 2021.
Verv i Skytterutvalget sone Follo: Styremedlemmer Terje Lykkeslet, Britt Sekkelsten, May Helene
Aalberg og May-Lise Eriksen.
Oppmann luftgeværskyting NMBU-BIL Peter Sekkelsten.
Sykkel
Vi, Karen Sanden (Nofima) og Olav Fjeld Kraugerud (NMBU) jobber primært med tiltak som
legger til rette for og stimulerer til sykling ved Campus og for de ansatte. I praksis er dette Sykletil-jobben-kampanjen, og noen, gjerne 3-4, dager med gratis sykkelservice.
NMBU-BIL hadde i 2021 ingen fellesaktiviteter i Sykkelgruppa. De vanlig sykkelservicedagene
ble gjennomført uten oss.
Pilates
På grunn av covid-19 ble det ikke arrangert pilateskurs i 2021.
Volleyball
Volleyballgruppa ble gjenopprettet fra august 2021 og trener i den store hallen på EIKA
Sportssenter hver torsdag kl 15:30 til 16:30. Det er varierende oppmøte på treningene, men
vanligvis er det 3-4 spillere som møter til hver torsdag. Medlemmene i gruppa er glade for at
NMBU-BIL nå har et tilbud for de som ønsker å spille volleyball, de ønsker å utvide gruppen i
fremtiden og kanskje etablere et offisielt volleyball team.
Follotrimmen på NMBU
Follotrimmen ble arrangert på NMBU den 18. august 2021. Løpskarusellen arrangeres av Oslo og
Akershus Bedriftsidrettskrets (tidligere Akershus Bedriftsidrettskrets), men NMBU-BIL har aktiv
deltakelse i planlegging og gjennomføring av løpet på NMBU. Løpet på NMBU i 2021 var det
første løpet i løpskarusellen som ble arrangert med felles start (maksimalt 200 deltakere). I tillegg
foregikk løpet i midten av fadderuka på NMBU og deltakerne var storfornøyd med mange
heiende tilskuere langs hele løypa.
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Regnskap 2021
NMBU-BILs regnskap for 2021 finnes som vedlegg 2.

Revisors beretning
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Budsjett 2022
Budsjett NMBU-BIL 2022
Inntekter
Medlemskontingent (200 kr x 100)
Tilskudd NMBU for 2022
Follotrimmen (støtte fra ABIK)
Renteinntekter
Momskompensasjon
Sum inntekter
Kostnader
Pilateskurs
Klatrekort
Klatregruppa
Fotball
Skyting
Sykkel
Innebandy
Volleyball
Individuell deltakerrefusjon
Administrasjon
Forsikring
Gebyr og rentekostnader
Til styrets disposisjon

20 000
180 000
2 000
0
6 000
208 000
48 800
8 000
10 000
25 000
7 250
5 500
17 200
18 300
1 000
15 000
9 000
4 000
39 000

Sum kostnader

208 050

Resultatbudsjett 2022
Bankinnskudd per 01.01.2022
Debitorer per 01.01.2022

-50
250 816
0

Budsjett eiendeler per 31.12.2022

250 766

Vedlegg
Vedlegg 1: Revidert lovnorm. Se fil ‘Vedlegg 1 NMBU-BIL_Lovnorm_revidert_2022.docx’
Vedlegg 2. Regnskap NMBU-BIL for 2021. Se fil ‘Vedlegg 2 Regnskap NMBU-BIL 2021.pdf’.
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LOVNORM FOR BEDRIFTSIDRETTSLAG
Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019.

LOV FOR Bedriftsidrettslaget ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

(NMBU-BIL)
Stiftet 19.03.1966
Sist endret 02.03.2022.
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§1

Formål

(1)

Bedriftsidrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Bedriftsidrettsforbund og
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§2

Organisasjon

(1)

Bedriftsidrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2)

Bedriftsidrettslaget er medlem av Norges Bedriftsidrettsforbund.

(3)

Bedriftsidrettslaget er medlem av NIF gjennom Akershus bedriftsidrettskrets og er tilsluttet
Ås idrettsråd.

(4)

Bedriftsidrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
NIFs regelverk gjelder for bedriftsidrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i
bedriftsidrettslagets egen lov.

§3

Medlemmer

(1)

For at en person skal opptas i bedriftsidrettslaget må vedkommende:
a)
akseptere å overholde bedriftsidrettslagets og overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak.
b)
ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til laget og andre organisasjonsledd i NIF.
Som medlem kan være:
- de som er ansatte i bedriften1 på hel- eller deltid.2
- de som er tilknyttet yrkesgrupper, fagforeninger og faglige sammenslutninger.3
1

Med bedrifter menes i denne sammenheng bedrifter, firmaer, etater, og lignende.
Deltidsansatte kan velge hvor de vil være medlem dersom de har flere arbeidsforhold.
3
Det vil normalt gjelde bedriftsidrettslag som er dannet med utgangspunkt i annet enn bedrift, ref. fotnote 4. Det kan ikke opptas
medlemmer som har bedriftsidrettslag på egen arbeidsplass. Dette laget leverer årlige navnelister til kretsen.
2
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-

tidligere ansatte
ektefeller/samboer av medlem, uansett om de har bedriftsidrettslag på sitt arbeidssted eller ikke.
bedriftens pensjonister.
medlemmers barn over 15 år, om det ikke er bedriftsidrettslag på barnets arbeidsplass/studiested

I militære lag kan både ansatte, vernepliktige soldater og elever under befalsutdanning bli medlem. I lag ved
andre skoler enn videregående og folkehøgskoler, kan både elever/studenter og ansatte bli medlem.
Bedrifter som har for få ansatte til å danne lag alene kan slå seg sammen om å danne lag, spesielt med
hensyn til deltakelse i lagidretter.
(2)

Styret i bedriftsidrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak
treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å
uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.
Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal
sendes til bedriftsidrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket
opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3)

Medlemskap i bedriftsidrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4)

Medlemmet plikter å overholde bedriftsidrettslaget og overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak.

(5)

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6)

Bedriftsidrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler
fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt
medlemskap i bedriftsidrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7)

a) Styret i bedriftsidrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en
periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med
bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig
og begrunnet samt informere om klageadgang.
b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av
ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av
saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må
deretter avholdes innen én måned.
c) Ved fratakelse av medlemskap kan bedriftsidrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen
innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til bedriftsidrettslagets styre,
som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket
opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Bedriftsidrettslagets vedtak
trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(8)

Bedriftsidrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale
medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.
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II. TILLITSVALGTE
§4

Kjønnsfordeling

(1)

Bedriftsidrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer,
komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd,
utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd,
skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold
til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre
personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen
gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med
ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret
innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg
foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt
styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)

Idrettsstyret kan pålegge bedriftsidrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til
nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§5

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne
velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må
man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av bedriftsidrettslaget i minst én
måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til bedriftsidrettslaget.

(2)

Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i bedriftsidrettslaget:
medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger
sanksjoner.

(3)

Et medlem kan ikke ha styreverv i flere bedriftsidrettslag som deltar i samme konkurranse.
Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle
konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av
bedriftsidrettslagenes fordel.

(4)

Forslagsrett:
a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i bedriftsidrettslaget.
b) Styret i bedriftsidrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i bedriftsidrettslaget.
c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
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arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde.
(5)

Møte- og talerett:
a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i
bedriftsidrettslaget.

§6

Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

(1)

Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
a) utfører lønnet arbeid for bedriftsidrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20
%, eller
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra bedriftsidrettslaget i løpet av et kalenderår.
(2)

En arbeidstaker i bedriftsidrettslaget har ikke stemmerett på bedriftsidrettslagets årsmøte,
og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i bedriftsidrettslaget eller overordnede
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved
tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3)

En arbeidstaker i bedriftsidrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges
eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen
skjer.

(4)

Bestemmelsen er ikke til hinder for at bedriftsidrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke
ansattrepresentant(er) til bedriftsidrettslagets styre.

(5)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller
oppnevnt.

(6)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et
valg/oppnevning.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til
bedriftsidrettslaget
(1)

Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av bedriftsidrettslaget som
overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i
bedriftsidrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem,
ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk
særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem
oppnevnt av bedriftsidrettslaget. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse,
styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før
ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes
som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan
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heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det
organisasjonsledd representasjonen skjer.
(3)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller
oppnevnt.

(4)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et
valg/oppnevning.

§8

Inhabilitet

(1)

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i bedriftsidrettslaget er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv
eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt
på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3)

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i
bedriftsidrettslaget.

(4)

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende
viker sete.

(5)

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold
som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem
eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan
gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
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(7)

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part
krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner
grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede
til avgjørelse.

(8)

Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i bedriftsidrettslaget.

§9

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)

Styrer, komiteer og utvalg i bedriftsidrettslaget er vedtaksføre når et flertall av
medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)

Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av
medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens
dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle
møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

(3)

Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for
bedriftsidrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte
sak.

§ 10

Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)

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

III. ØKONOMI
§ 11

Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

(1)

Bedriftsidrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som
vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom
bedriftsidrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

(2)

Bedriftsidrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette
gjelder. Bedriftsidrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal
engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke
er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For bedriftsidrettslag som ikke har
regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:
a)
Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret
og skal omfatte hele bedriftsidrettslagets aktivitet. Dersom bedriftsidrettslaget er
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b)
c)
d)
e)

inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter
også vises i regnskapet.
Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og
bedriftsidrettslagets art og omfang tilsier.
Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal
oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
Bankkonti skal være knyttet til bedriftsidrettslaget, og skal disponeres av minimum to
personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to
personer i fellesskap.

(3)

Bedriftsidrettslaget skal ha underslagsforsikring.

§ 12

Budsjett

(1)

På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres
særskilt.

(2)

Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det
dekkes av positiv egenkapital.

(3)

Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

§ 13

Utlån og garanti
Bedriftsidrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller
garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten
for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 14

Årsmøtet

(1)

Årsmøtet er bedriftsidrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen
av mars måned.

(2)

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt
på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på
bedriftsidrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres
tilgjengelig på bedriftsidrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall
skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet.
Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før
årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til
årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
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(3)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker
som ikke kan behandles.

(4)

Alle bedriftsidrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at
andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for
medlemmer og andre med møterett.

(5)

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som
minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke
er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6)

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er
oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 15

Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være
medlem.

§ 16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
Godkjenne de stemmeberettigede.
Velge dirigent(er).
Velge protokollfører(e).
Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
Godkjenne innkallingen.
Godkjenne saklisten.
Godkjenne forretningsorden.
Behandle bedriftsidrettslagets årsberetning.
Behandle bedriftsidrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets
beretning.
Behandle forslag og saker.
Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å
fastsette treningsavgifter.
Vedta bedriftsidrettslagets budsjett.
Behandle bedriftsidrettslagets organisasjonsplan.
Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1
varamedlem.
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c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd bedriftsidrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til bedriftsidrettslagets organisasjonsplan.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.
varamedlem, 2. varamedlem osv.

§ 17

Stemmegivning på årsmøtet

(1)

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet
med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme,
og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2)

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder
flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke
avgitt.

(3)

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat 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.

(4)

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. 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 omvalg mellom de øvrige kandidater
og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 18

Ekstraordinært årsmøte

(1)

Ekstraordinært årsmøte i bedriftsidrettslaget innkalles av bedriftsidrettslagets styre med
minst 2 ukers frist etter:
a)
vedtak av bedriftsidrettslagets styre eller årsmøte,
b)
vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller
c)
skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av bedriftsidrettslagets stemmeberettigede
medlemmer.

(2)

Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort
tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

(3)

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede
medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det
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ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav
til minimumsdeltakelse.
(4)

Ekstraordinært årsmøte i bedriftsidrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i
vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 19

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i
forhold til bedriftsidrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

§ 20

Bedriftsidrettslagets styre

(1)

Bedriftsidrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer bedriftsidrettslaget utad.
Styret er bedriftsidrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

(2)

Styret skal blant annet:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Påse at bedriftsidrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar
med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for
at bedriftsidrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og
budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom
årsmøtet ikke har valgt representanter.
f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

(3)

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer
forlanger det.

§ 21

Kontrollutvalg

(1)

Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
a)
Påse at bedriftsidrettslagets virksomhet drives i samsvar med bedriftsidrettslagets
og overordnet
organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b)
Ha et særlig fokus på at bedriftsidrettslaget har forsvarlig forvaltning og
økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger
og økonomiske rammer.
c)
Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
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d)

Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta
regnskapsrevisjon, med mindre bedriftsidrettslaget har engasjert revisor. I så fall
skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere
revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

(2)

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som
utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

§ 22

Valgkomité
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge
frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med
mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende
ikke er aktuell for vervet.

§ 23

Grupper

(1)

Bedriftsidrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse
skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av
bedriftsidrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.

(2)

Dersom bedriftsidrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt
å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a)

b)

c)
d)

(3)

Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges
på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen.
Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter
forslag på kandidater fra gruppen.
Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i bedriftsidrettslaget. Hovedstyret
fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av
gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens
regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet
bedriftsidrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.
Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt
gitt av årsmøtet.

Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte
forplikte bedriftsidrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.
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V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 24

Lovendring

(1)

Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og
gjøre endringene kjent for bedriftsidrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

(2)

Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i
bedriftsidrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte
stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom
årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid
mellom bedriftsidrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran.
Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å
unngå motstrid med NIFs regelverk.
Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av bedriftsidrettslaget selv med mindre endringene
følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

(3)

§ 25

Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

(1)

Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det
etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.
Dersom bedriftsidrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er
bedriftsidrettslaget oppløst uten påfølgende årsmøte. Bedriftsidrettslaget skal skriftlig
varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før bedriftsidrettslagets årsmøte
behandler forslag om oppløsning.

(2)

Sammenslutning med andre bedriftsidrettslag anses ikke som oppløsning av
bedriftsidrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller
NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.

(3)

Ved utmelding tilfaller bedriftsidrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av
Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning
eller annet opphør av bedriftsidrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling
et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at bedriftsidrettslaget skal oppløses,
skal sendes til idrettskretsen 14 dager før bedriftsidrettslaget holder sitt ordinære årsmøte
for behandling av saken.
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RESULTATREGNSKAP
2021

2020

2019

2018

2017

2016

Inntekter
Medlemskontingent
Tilskudd fra arbeidsgiver
Momskompensasjon
Inntekter div. arrangement
Renteinntekter
Ekstraordinære inntekter
Sum inntekter

21 650,55
1 081,00
2 000,00
8 948,29
33 679,84

21 750,00
80 000,00
6 470,00
2 500,00
129,90
4 168,57
115 018,47

30 600,00
160 000,00
5 974,00
2 000,00
76,37
1 687,35
200 337,72

23 900,00
-

25 800,00
80 000,00

13 700,00
80 000,00

52,29
3 284,00
27 236,29

2 000,00
144,58
107 944,58

2 000,00
99,05
525,00
96 324,05

Kostnader
Volleyball
Pilates
Klatring
Nøkkelkort
Fotball
Friidrett
Innebandy
Styrkegruppa
Yoga
Skyting
Golf
Ski
Individuell deltakerrefusjon
Administrasjon
Forsikring
Utgifter div. arrangement
Ekstraordinære utgifter
Renteutgifter/gebyr
Bowling
Sum kostnader

15 239,35
4 050,00
200,00
915,00
5 820,00
4 740,00
49,00
31 013,35

17 451,50
2 987,00
5 760,00
200,00
7 450,00
6 341,00
2 618,22
42 807,72

40 660,00
12 703,75
900,00
2 781,00
833,25
13 115,00
10 517,48
3 848,06
1 600,00
1 477,00
5 714,00
2 050,00
4 332,75
100 532,29

40 110,00
2 762,85
1 650,00
15 600,00
3 117,50
3 590,00
800,00
1 935,00
8 880,00
9 450,00
3 928,76
91 824,11

620,00
35 913,00
2 643,00
300,00
4 334,00
2 992,50
6 942,00
4 500,00
1 411,00
3 925,15
63 580,65

5 136,19
32 635,00
1 289,00
14 350,00
2 752,00
3 850,00
5 475,00
1 087,00
7 388,90
4 350,00
9 036,80
571,00
87 920,89

Resultat

2 666,49

72 210,75

99 805,43

-64 587,82

44 363,93

8 403,16

BALANSEREGNSKAP
2021

2020

2019

2018

2017

2016

Eiendeler
Bankkonto 1503.57.10555
Bankkonto 1644.08.15018
Bankkonto 1644.08.15034
Bankkonto 6028.05.10648
Bankkonto 0531.45.22801
Debitorer
Varer på lager
Sum eiendeler

248 149,57
248 149,57

248 149,57
248 149,57

175 938,82
175 938,82

76 133,39
76 133,39

134 856,21
2 447,50
137 303,71

90 414,78
5 942,50
96 357,28

Gjeld og egenkapital
* Egenkapital 01.01
Resultat
Egenkapital 31.12
Kreditorer
Leverandørgjeld
Gjeld
Sum gjeld og egenkapital

248 149,57
2 666,49
250 816,06
250 816,06

175 938,82
72 210,75
248 149,57
248 149,57

76 133,39
99 805,43
175 938,82
175 938,82

140 721,21
-64 587,82
76 133,39
76 133,39

96 357,28
44 363,93
140 721,21
140 721,21

87 954,12
8 403,16
96 357,28
96 357,28

* Egenkapital per 1.1.2014 justert opp med 23.598,20. Beløpet utgjorde inngående balanse fra NVH-BILs bankkonti etter fusjonen mellom UMB og NVH.

Kommentarer til regnskapet for 2021
Posten "Inntekter div. arrangement" er støtte fra ABIK til gjennomføring av Follotrimmen.
Tildelingen fra NMBU for 2021 kom først i januar 2022.
Momskompensasjon for 2021 tilsvarer Krisepakke moms fra NIF pga Covid-19 situasjonen. Vanlig momskompensasjon for 2021 ble ikke
søkt om pga utgått frist.
Ekstraordinære inntekter består av grasrotandel fra Norsk Tipping, kundeutbytte fra Gjensidige og tilbakebetaling av
feilfakturering fra Oslo Klatresenter.
Posten Administrasjon inkluderer normalt medlemskontingent til Akershus bedriftsidrettskrets (kroner 6.770 i 2020). I 2021 mottok vi
ingen faktura.
Ekstraordinære utgifter er feilfakturering fra Oslo Klatresenter. Pengene ble tilbakebetalt og er inkludert i ekstraordinære inntekter.
Ås, 18. feb 2022

Christer Wiggen Johnsen
Leder

Silje Modahl Johansson
Nestleder

Karen Wahlstrøm Sanden
Styremedlem

Ola Tjåland
Styremedlem

Vinay Nannuru
Kasserer

2015

2014

2013

2012

25 080,00
-

22 250,00
90 000,00

23 700,00
50 000,00

29 600,00
50 000,00

2 000,00
76,64
565,00
27 721,64

2 000,00
75,69
587,00
114 912,69

2 000,00
61,23
409,00
76 170,23

58,72
191,00
79 849,72

16 120,00
1 324,00
-15 000,00
18 452,00
9 405,00
5 775,00
13 685,00
1 500,00
900,00
7 411,00
4 415,00
2 452,77
896,25
67 336,02

-1 335,94
7 761,00
2 352,00
-1 292,00
4 404,00
2 246,00
1 500,00
6 562,50
9 277,50
4 644,00
1 647,19
6 581,00
4 350,00
9 463,38

6 127,50

1 156,00
59 316,63

22 615,00
3 765,00
7 620,00
9 545,00
3 750,00
13 093,75
1 375,76
7 961,10
4 350,00
13 953,00
88,00
2 187,00
96 431,11

2 309,00
8 517,00
2 250,00
10 500,00
10 667,50
8 006,25
2 692,59
8 283,03
3 230,00
4 616,50
70,00
5 138,25
66 280,12

-39 614,38

55 596,06

-20 260,88

13 569,60

2015

2014

2013

2012

56 339,00
12 382,81
0,12
19 232,19
87 954,12

113 190,50
43,01
2 008,51
1 514,29
10 812,19
127 568,50

35 874,16
42,58

74 182,92
41,40

12 457,50
48 374,24

9 585,25
1,00
83 810,57

127 568,50
-39 614,38
87 954,12
87 954,12

71 972,44
55 596,06
127 568,50
127 568,50

68 635,12
-20 260,88
48 374,24
48 374,24

55 064,72
13 569,60
68 634,32
6 756,25
8 420,00
15 176,25
83 810,57

-

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

7 400,00
40 000,00

4 800,00
40 000,00

3 800,00
-

7 900,00
41 500,00

8 900,00
41 500,00

11 300,00
43 500,00

13 000,00
47 500,00

55,27
232,00
47 687,27

64,25
44 864,25

3 800,00

888,75
322,00
50 610,75

500,39
3 223,50
54 123,89

1 879,00
175,68
56 854,68

1 928,00
75,00
107,50
62 610,50

6 220,00

8 940,00

-

-

-

-

-

8 556,05
11 673,75
8 188,00
7 193,20
1 950,00
50,00
7 953,75
45 564,75

11 726,80
1 269,64
9 740,00
12 753,00
7 960,00
2 116,00
42,00
2 450,25
48 057,69

12 395,50
10 535,00
6 450,00
4 932,69
-295,00
52,00
5 650,50
39 720,69

8 507,05
227,75
13 485,50
2 625,00
7 485,00
7 867,00
68,00
5 576,25
45 841,55

6 601,30
7 561,25
9 559,00
5 890,00
11 017,75
68,00
4 948,50
45 645,80

6 457,50
3 187,50
9 611,25
7 702,88
5 605,00
584,95
5 050,00
182,00
4 322,50
48 923,58

4 044,00
1 687,50
7 776,65
10 512,00
5 035,00
1 125,80
25 000,00
66,00
1 755,00
65 941,95

2 122,52

-3 193,44

-35 920,69

4 769,20

8 478,09

7 931,10

-3 331,45

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

50 452,82
41,40

45 860,05
41,40

26 553,90
22 385,99

64 728,57
22 229,26

22 989,14
21 524,99

49 081,91
21 162,13

40 569,44
21 098,50

4 569,50
1,00
55 064,72

7 039,75
1,00
52 942,20

7 194,75
1,00
56 135,64

5 097,50
1,00
92 056,33

42 772,00
1,00
87 287,13

8 565,00
78 809,04

3 735,00
5 475,00
70 877,94

52 942,20
2 122,52
55 064,72
0,00
55 064,72

56 135,64
-3 193,44
52 942,20
52 942,20

92 056,33
-35 920,69
56 135,64
56 135,64

87 287,13
4 769,20
92 056,33
92 056,33

78 809,04
8 478,09
87 287,13
87 287,13

70 877,94
7 931,10
78 809,04
78 809,04

74 209,39
-3 331,45
70 877,94
70 877,94

