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Innledning 

En klubbhåndbok skal gjøre det enklere for neste styre å overta ansvaret for klubben. Her 
skal alle klubbens egne rutiner finnes. I tillegg skal klubbhåndboken oppdateres når det 
kommer nye regler fra NCF eller fra Idrettsforbundet. Klubbhåndboken skal være et 
oppslagsverk hvor en kan finne løsninger. I klubbhåndboken skal en også finne CK Nittedals 
lov. Den, sammen med virksomhetsplanen, er de eneste delene av klubbhåndboken som må 
oppdateres av årsmøtet, resterende deler kan oppdateres av styret.  

Klubbens historie 
• Cykleklubben Nittedal ble stiftet 01.08.1994 under navnet Nittedal Mountain Bike (NMB) og 

godkjent av Norges Cykleforbund 15.05.1995. 

• Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og, ved samarbeid og 
kameratskap, fremme og ivareta sykkelsporten på alle plan. 

• Klubben er meget aktiv og har syklister i alle klasser. 

• CK Nittedal arrangerer årlig sykkelskole for barn mellom 6 og 10 år, et meget populært tiltak. I 
tillegg arrangerer klubben to årlige ritt; Sport 1-mila i mai og Kalas rekordmila i august. 

• Rundt 2011 hadde klubben Norges største jentegruppe i alderen 8-16 år. Totalt var 25 jenter med 
på treninger og ritt. 

• I 2012 hadde klubben sykkelskole på Hellerudsletta med mer en 80 deltagere i alderen 6-12 år. 

• CK Nittedal har rundt 200 medlemmer. 

 
Virksomhetsplan  

Verdier 
CK Nittedal baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:  
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.  
Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og 
likeverd. 

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har CK Nittedal tydeliggjort hva som skal prege oss og 
klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli. 

CK Nittedal sine verdier: Modig, Inkluderende, Lokal 
Verdiene skal hjelpe oss til 

• å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre 

• å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima 

• å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel 

• å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger 
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• å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle 
identitet 

Visjon 
CK Nittedal sin visjon: Sykkelbygda Nittedal  
For oss betyr «Sykkelbygda Nittedal» at syklister fra andre steder tenker på Nittedal som en 
bygd hvor sykling «skjer overalt». I Nittedal sykler en fordi det er sunt, eller fordi det er 
morsomt. Fordi det er spennende, eller fordi det er sosialt. En Nittedøling sykler for å se 
hvor fort en kan sykle, eller sammen med andre på en søndagstur. 


Vi ønsker at flere i Nittedal blir medlemmer i klubben. Men hvis klubben kan bidra til å øke 
antallet hverdagssyklister, er også det et steg nærmer klubbens visjon. Vi tror at når flere i 
Nittedal sykler oftere, vil flere ønske å konkurrere. Og enten de ønsker å konkurrere som 
aldersbestemt, junior, senior eller master har CK Nittedal et treningstilbud. Om det er 
landvei, terreng, utfor, syklekross, parasykling eller noen annen måte å sykle på, er de 
velkommen til klubben. 


CK Nittedal skal bli kjent for å gjennomføre gode arrangementer, og det finnes syklister på 
landslag som begynte med sykling i CK Nittedal. Velkommen til «Sykkelbygda Nittedal»!


Virksomhetsidé 
CK Nittedal sin virksomhetsidé: En bred og samarbeidsvillig klubb 
De to signalordene er «bred» og «samarbeidsvillig». Å være en bred klubb innebærer at 
klubben skal ha tilbud til alle typer syklister. Det innebærer at vi må lytte til hva våre 
medlemmer ønsker av tilbud, og sammen skal vi søke å bredde tilbudet. Å være bred betyr 
ikke at vi er en breddeklubb. Men i CKN bli ikke tilbudet smalere jo eldre du blir. Det er nok 
å ha et ønske om å sykle. Da samskaper vi et tilbud, hvis vi ikke har det allerede.

Å være en bred klubb, med en visjonen «Sykkelbygda Nittedal» innebærer også at CK 
Nittedal må søke samarbeid med andre organisasjoner. I første hånd vil CK Nittedal 
samarbeide med de øvrige idrettslage ne i bygda, men også andre frivillige organisasjoner, 
Norges Cykleforbund, og et lokalt næringsliv. 

Hovedmål 
Hovedmålet til CK Nittedal: I 2022 har CKN 202x2 medlemmer! 

Strategier for å oppnå hovedmål og visjon: 
• Synlig – CK Nittedal må være synlig lokalt med hensikt å bygge stolthet  for 

klubben, men også for Nittedal. Stolthet vil skape flere frivillige i CK Nittedal. Når 
klubben er synlig i lokalmiljøet vil flere  

• Samarbeid – I CK Nittedal må vi samarbeide for å lykkes.  Like viktig som internt 
samarbeid, er at klubben søker samarbeid med andre Nittedals-klubber. Slik kan 
klubben enklere oppnå anleggsutbygging, få tilgang til lokaler for samlinger, skape 
flere tilbud, fange opp ungdom som slutter med andre idretter, og kanskje også 
finne frivillige til arrangementer.  

• Sykling – CK Nittedal må utvide aktivitetene sine, både i typer med også i omfang. 
Rekruttering gjennom sykkelskoler, men også gjennom tursykling for foreldre. Det 
er gjennom aktiviteten en bli medlem.  
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Fokusområde 2019: Økt synlighet  
Fokusområde 2020: Aktivitetsutvikling - flere aktiviteter og grupper 
Fokusområde 2021: Tilbud hele året 

Organisasjon 
I denne delen av håndboka beskriver vi hvordan klubben er organisert. 

Organisasjonsplan 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Årsmøtet 
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars måned. Årsmøtets 
oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal 
innkalles. 

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i 
minst én måned og ha betalt kontingent. 
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Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside og facebookside. 

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å 
være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på 
årsmøtet. Protokoller fra årsmøter blir publisert på nettsidene. 
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Sjekkliste for gjennomføring av årsmøte 
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Arbeidsoppgave Frist

Vi har kontaktet valgkomiteen! November

Vi har delegert oppgavene til dem som skal skrive årsrapportene November

Vi har sjekket om vi trenger å oppdatere loven vår Desember

Vi har sjekket om vi trenger å oppdatere vår 
organisasjonsplan!

Desember 

Vi har tatt kontakt med revisor! Desember

Vi har oppdatert medlemsregistret vårt! (fortløpende) Desember

Vi har regnskapet klart til presentasjon for revisor Januar

Vi har rapportert til Samordnet rapportering Innen 30. April

Vi har en oppdatert handlingsplan med tilhørende budsjett Januar 

Vi har sendt ut innkalling til årsmøtet 1 mnd før

Vi vet hvem som skal lede årsmøtet 1 mnd før

Vi har lagt siste styremøte i forhold til årsmøtedatoen 1 - 2 uke før 

Vi har behandlet innkomne forslag 1 - 2 uke før

Vi har mottatt valgkomiteens innstilling 1 - 2 uke før

Vi har laget styrets innstilling til ny valgkomité 1 - 2 uke før

Vi har kontroll på hvem som har stemmerett 1 uke før

Vi har satt opp og sendt ut en agenda og sakspapirer i tråd med lovens 
§ 13

1 uke før 

Vi har oppdatert KlubbAdmin hvem den nye lederen av idrettslaget er 1 mnd etter 

Vi har oppdatert våre nettsider med nytt styre 1 mnd etter

Vi har oppdatert opplysningene i Brønnøysundsregistret 1 mnd etter 

Vi har kontaktet idrettskretsen for å få vite hva idrettslaget kan få 
hjelp til

1 mnd etter 

Vi har sendt ut/publisert en signert protokoll. Lastet opp i  
KlubbAdmin

1 mnd etter
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Les mer  
Mer informasjon om gjennomføring av årsmøtet  

Forretningsorden 
Forretningsorden for gjennomføring av årsmøter mv i CK Nittedal. Ut over denne legges 
klubbens lovnorm/vedtekter til grunn.


1. Møtets lovlighet og fullmakter 
Innkalling må være sendt til de som skal innkalles og innen de gitte tidsfrister (eller rimelig 
tid).

Møtet må være beslutningsdyktig (møtedeltakerne må ha fullmakt til å fatte de vedtak som 
skal fattes).

Habilitet avklares.


2. Saker til behandling 
Saker som skal behandles må følge med innkallingen.

Møtet kan bare behandle den type saker som ligger under møtets myndighet.


Dagsorden: Møteleder refererer saker som skal behandles og foreslår rekkefølgen. Møtet 
vedtar dagsordenen.


Forslag til vedtak refereres. 

Endringsforslag til vedtak kan framsettes under møtet.


3. Innlegg 
Under ordskiftet tillates innlegg av følgende typer og i følgende prioritet: 

• Til Forretningsorden

• Til Dagsorden

• Replikk

• Saksinnlegg


De taleberettigede møtedeltakerne gis ordet til innlegg i den rekkefølge de ber om det.

Innlegg kan ikke holdes til denne eller andre saker når det er gått til avstemning.


4. Vedtak 
Vedtak fattes ved avstemning på en av følgende 4 måter:

• Håndsopprekning. For - mot - avholden (eventuelt bare: mot).

• Skriftlig (hvis vedtekter eller en krever det).

• Stilltiende bifall. (Vedtakets forslag refereres - det spørres om noen er i mot - det 

bankes).

• Saken eller saksnummeret refereres - det bankes (metoden må være bestemt i 

forretningsorden og kjent av deltakerne).


Vedtak fattes ved alminnelig flertall hvis ikke lover/vedtekter/sedvane bestemmer noe 
annet.


Vedtak føres i referatet/protokoll. 

Styrets arbeid 
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke 
styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av CK 
Nittedals lov og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til 
CK Nittedals størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, tas saken opp på årsmøte eller 
et ekstraordinært årsmøte. 
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Antall styremedlemmer fremgår av CK Nittedals lov § 15. Styret er vedtaksført når et flertall 
av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved 
stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et 
styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommende egen stemme. 

Styremøter kan avholdes per epost eller per telefon. Det skal alltid føres protokoll fra 
styremøtene. 

Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i 
noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres. Om inhabilitet, se 
lovnorm § 9. 

Lovpålagte oppgaver for styret: 
• Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak 

• Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar 
med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet 
organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering 
av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring 

• Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og 
utarbeide mandat/instruks for deres funksjon 

• Representere idrettslaget utad 

• Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester 

Andre viktige oppgaver: 
• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett 

og regnskap 

• Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt 

• Stå for idrettslagets daglige ledelse 

• Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte 

• Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité 

• Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge 
for at de er dekket av underslagsforsikring 

• Oppnevne eller engasjere regnskapsfører 

• Lage årsberetning fra styret til årsmøtet 

• Oppdatering av klubbhåndboka 

• Oppnevne representant i foreningen Oslo Terrengsykkel Cup 
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Innkalling til styremøter gjøres med fordel gjennom å opprette en event på den interne 
facebookgruppen for styret. I eventet skrives sakslisten opp. Eventuelle tilleggssaker kan 
en legge til som kommentar. Styremedlemmene kan også mede seg på styremøtet via 
påmeldingsfunksjonen til eventet. 

Mal for protokoll ligger i dropbox i mappa styret/referater/årstall. 
Protokoll gis følgende navn: «møtenummer.årstall.protokoll» 

Funksjonsbeskrivelser  

Nedenstående funksjonsbeskrivelser beskriver hovedoppgaver til respektive funksjon i 
klubben. Alle styremedlemmer deltar i forfallende arbeid.  

Ikke alle av nedenstående funksjoner er valgte og del av styret. 

Leder 
Styrets leder har et overordnet ansvar for all aktivitet i klubben og at aktiviteten er i 
overensstemmelse med klubbens lover.  Leder delegerer arbeidsoppgaver til styrets 
medlemmer og øvrige tillitsvalgte.   

Særskilte oppgaver som ivaretas/delegeres av leder er 
• Innkalle og lede styremøtene  
• Sette opp saksliste til styremøtene 
• Administrere posten (Tømme postboks og Mail) 
• Vedlikeholde kontrakten med utleier av treningslokalene på Hauger  
• Forvisse seg om at større oppgaver som rittarrangement, kiosk, drift av Hauger, dugnader, 

internett er ivaretatt. 
• Forvisse seg om at plikter overfor NCF, ACK og Brønnøysundregisteret er overholdt, som 

registrering, innmelding og rapportering. 
• Besvare bedreklubb.no én gang i året. 
• Behandlingsansvarlig GDPR 

Nestleder 
Nestleder er leders stedfortreder. Særskilt oppgave er å ta initiativ til potensielle sponsorer og 
andre inntekstkilder 
• Skaffe og holde kontakt med sponsorer, undertegne og holde orden på samarbeidsavtaler. 
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• Søke om aktivitetsmidler (LAM) i Nittedal kommune i samarbeid med kasserer. 
• Overvåke frister for søknader om midler, registrering osv. 
• Søke om midler fra NIF/ NCF/ AIK, Nittedal kommune, fond og andre kilder (se egen 

liste) 

Sekretær  
Sekretæren forestår den daglige drift av klubben, herunder ansvar for medlemsregisteret og 
kontakt med medlemmer, skrive referater, ta seg av korrespondanse, holde orden på frister på 
søknader og lignende. Sekretærjobben omfatter en rekke arbeidsoppgaver, bl.a.: 

• Skrive protokoll fra styremøter. Disse lagres på dropbox. 
• Koordinere skriving av årsmelding 

• Melde inn nye medlemmer i klubben og vedlikeholde medlemsregisteret i KlubbAdmin 
https://ka.nif.no/ f.eks. hver 14. dag før sesongen ellers minst en gang i måneden. 

• Lage aktivitetsplan/ møteplan for kommende år i samarbeid Sportsligansvarlig og styret 
generelt. Legges ut på klubbens hjemmeside. 

• Lage liste over det nye styret for kommende år, etter årsmøte i januar. Sendes sekretær/
kasserer i ACK. 

• Ordne med leie av lokaler til klubbkvelder, styremøter, årsmøte og liknende. 
• Administrere påmelding til sykkelskolen. 
• Bistå gruppeledere med administrering av lisenser. 

Kasserer 
Kasserer forestår den daglige drift av klubben i alle økonomiske saker.  Kasserer har ansvar 
for at utbetalinger bare skjer i henhold til klubbens formål og vedtatte økonomirutiner.  
Kasserer har ansvar for å drive inn utestående, det være kontingent, treningsavgift eller 
sponsorpenger.  Oppgavene omfatter bl.a.: 

• Sørge for gunstigst mulige betingelser på klubbens bankkonti, dvs.optimalisere bruken av 
høyrentekonto og minimalisere gebyrene. 

• Betale regninger og føre regnskap i henhold til NCF’s kontoplan.  Bilag oppbevares i 
egen perm. 

• Lage og sende fakturaer i henhold til samarbeidsavtalene. 
• Betale felles startkontingent for aldersbestemte i samarbeid med gruppeledere. 
• Sende ut krav om kontingent og treningsavgift til medlemmene i samarbeid med sekretær 

og drive inn disse. 
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• Kreve inn startkontingent på egne ritt. 
• Bistå nestleder ved søknad om midler fra det offentlige, fond og andre kilder. 
• Bistå materialforvalter ved salg av klær og ta seg av oppgjøret. 
• Sørge for at øvrige tillitsvalgte leverer oppgjør for eventuelt kontantsalg så fort som 

mulig (kiosk, klær, starkontingenter, sykkelleie osv.).  Ingen kontanter skal oppbevares, 
alt skal inn på konto. 

• Lage årsregnskap og budsjett til årsmøtet og eventuelt andre sakspapirer i økonomiske 
saker. 

• Ha kontakt med revisor for å få regnskapet revidert. 
• Overvåke at klubbens økonomiske virksomhet er i overensstemmelse med gjeldende 

regler (se ’Skatteregler for frivillige og ideelle organisasjoner’ på Skattetatens 
hjemmeside) 

• Bistå leder med å sende nødvendige papirer til Enhetsregisteret. 
• Bistå leder / nestleder i økonomiske saker. 

Sportslig ansvarlig 
Sportsligansvarlig har totalansvar for rekruttering og organisering av den sportslige 
aktiviteten i samarbeid med gruppeledere. Det gjelder både vintertrening og sykkelsesongen 
ute.  
• Arbeide for å skaffe trenere og hjelpetrenere til aldersbestemte klasser. 
• Følge med på kurstilbud og promotere trenerkurs overfor medlemmer, foreldre og andre. 
• Forvisse seg om at alle grupper er ivaretatt gjennom organisert aktivitet og at gruppene er 

velfungerende. 
• Ta initiativ til oppmannsmøter i saker av felles interesse. 
• Ta initiativ til trenersamlinger for å sikre en sportslig utvikling i tråd med klubbens 

målsetning 
• Være et talerør for oppmenns og treneres mot styret og vice versa.  
• Tegne kontrakter for trenere til de aldersbestemte grupper 
• Tegne kontrakter med alle junior- og seniorryttere 

Materialforvalter og styremedlem 

Materialforvalterne har et overordnet ansvar for å holde orden på alle klubbens eiendeler.  I 
2008 har materialforvalter ansvar for klær, mens styremedlem har ansvar for øvrige eiendeler.  
Oppgavene omfatter bl.a. 

Klær: 
• Ha kontakt med leverandør om sponsorer, logoer, utforming, kvaliteter og utvalg. 
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Øvrige eiendeler: 
• Administrere utleie av sykler: herunder vedlikehold av sykler, få undertegnet kontrakter, 

kreve inn leie i samarbeid med kasserer. 
• Lage liste over utleiesykler: rammenr, karakteristika, hvem som leier, dato inn/ut osv. 
• Føre oversikt over alt øvrig utstyr og hvor det befinner seg.  Vareopptelling foretas og gis 

til kasserer ved regnskapsavslutning i desember. 
• Lage oversikter over varebeholdning (klær, sykler, øvrige eiendeler) som bilag til 

regnskapet i samarbeid med respektive tillitsvalgte. 
• Lagring og vedlikehold av utstyrsvogn med tidtakerbua og div utstyr 

Informasjonsansvarlig 
• Publisere og vedlikeholde nettsider 

• Publisere på klubbens sosiale medier/sider 

• Utsendelse av nyhetsbrev 

• Ev. produksjon av bilder og video 

• Sende ut info til nye medlemmer om klubben.  Informasjonen kan være basis 
klubbinfo, kompakt medlemsliste, siste årsmelding, liste over styre, verv og 
kontaktpersoner, henvisning til internett, treningstider, aktivitetsplan, giro. 

• Administrere masseutsendelser til medlemmene (innkalling til årsmøte bl.a.),  

Ungdomsrepresentant 
• Samle klubbens ungdommer for å videreformidle ønskemål til styret 

• Delta på styremøtene 

• Ønske å videreutvikle seg gjennom kurs 

Varamedlem 

• Bistå hvis behov 

Gruppeledere 
CK Nittedal har normalt en gruppeleder (oppmann) for hver av gruppene aldersbestemte, 
junior, senior, veteran, tur og offroad.  Tilpasset aktiviteten kan noen av gruppene være slått 
sammen.  Noen grupper vil i tillegg kunne ha egen trener. 

Gruppeleders oppgave er generelt å være gruppens koordinator og talsmann og ta initiativ til 
å skape et godt miljø og god sportslig aktivitet i gruppen. 
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Noen konkrete oppgaver som skal ivaretas: 

• Å aktivere lisenser i lisensregisteret (arbeidsdeling fastsettes av styret) 

• Ta initiativ til planlegging av rittaktiviteten, målsetting for sesongen  

• Å skaffe informasjon om ritt, og melde på deltakere til aktive ritt (gjelder de 
aldersbestemte), rutiner for samlet betaling avtales med kasserer. 

• Å melde på deltakere til veteran-NM (gjelder veteraner) 

• Samordne transport, innkvartering og lignende i forbindelse med ritt 

• Rapportere rittresultater, evt. bilder fra rittene til lokalavisa Varingen og/eller til 
hjemmesiden på Internett.  Dette samordnes med pressekontakten og 
internettkontakten 

• Sette opp budsjett for gruppen og ha ansvaret for økonomien innenfor de rammer som 
er satt av styret.  Oppmannen må dokumentere alle utgifter gjennom bilag som leveres 
kasserer.  Dersom oppmannen disponerer egen konto for gruppen må det føres et 
enkelt regnskap.  For tiden: se Økonomrutiner for CKN 

• Organisere dugnad innen gruppen når gruppen får tildelt dugnad. 

• Lage en årsrapport for gruppens aktivitet i sesongen, som inngår i CK Nittedals 
årsrapport. 

........................................... 
Valgte revisorer

Valgkomiteen

......................................... 

Årshjul 
Nedenstående årshjul er et utgangspunkt basert på den aktiviteten CKN har et normalt år. 
Styret bør gå igjennom årshjulet og lage et århjul eller handlingsplan basert på 
virksomhetsplan og nedenstående etter årsmøtet.   

Måned Område Hva Hvem hjelp
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januar Landevei Oversikt terminliste 
- Påmelding til felles 
ritt med felles 
påmelding

januar Landevei

januar treninger Åpne for kjøp av 
sykkeltøy

Materialforvalt
er

januar Sosialt Planlegging av 
arrangementer på 
tvers av gruppene

Sportslig leder

januar arrangement
er

Påmeldingsansvarlig 
EQ rittresultater.no

Janua
r

arrangement
er

Lisenskontroll ritt

januar arrangement
er

administrasjon EQ

januar arrangement
er

ritt i termlisten EQ

januar terreng planlegging samling 
og treninger

sportslig leder Gruppeledere

januar midler og 
søknader

Søke NCF Nestleder

januar midler og 
søknader

søke aktivitetsmidler 
NCF

Nestleder

januar midler og 
søknader

søke utstyrsmidler 
NCF

Nestleder

januar økonomi Gjennomgang av 
sponsorer og avtaler

Sportslig leder Leder

januar administrasjo
n

revisors beretning Leder Kasserer

januar administrasjo
n

sette opp regnskapet Kasserer styret
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Måned Område Hva Hvem hjelp

februar treninger

Organisere 
treningstider 
med trenere gruppelederne

februar arrangementer Fakturere ritt EQ Kasserer

februar
midler og 
søknader

Følge opp 
sponsorer og nye 
avtaler Sportslig leder Leder  

februar
midler og 
søknader

søke BAMA 
(idrettsfrukt) Nestleder

februar
medlemshåndte
ring

Lisenser 
godkjenning mot 
medlemskap

februar
medlemshåndte
ring

Godkjenne 
klubbovergang 
EQ Sportslig leder Leder

februar administrasjon
skrive referat 
etter styremøte

Måned Område Hva Hvem hjelp

mars Informasjon Rekruttering Sportslig leder

mars Informasjon

Oppdatere 
nettsidene etter 
årsmøtet

Informasjonsans
varlig styret

Mars Landevei
Holde 
ryttermøte Gruppelederne

Gruppeledere 
Informasjonsans
varlig

mars treninger
Planlegge 
rittaktivteten gruppelederne

mars treninger
søke om 
Bjertneslaben Sportslig leder

mars treninger
Åpne for kjøp av 
sykkeltøy

Materialforvalte
r

mars arrangementer
Planlegging 
Sykkelskole Sportslig leder
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mars terreng foreldremøte gruppelederne

mars terreng
info om 
fellestreninger gruppelederne

mars
medlemshåndt
ering

Brønnøysund NCF 
se til at alt er 
meldt inn til de 
organer som vi 
er under Kasserer

Måned Område Hva Hvem hjelp

april Informasjon
infor om ren 
utøver gruppelederne

Informasjonsansv
arlig

april Informasjon Rekruttering Sportslig leder

Gruppeledere 
Informasjonsansv
arlig

april Landevei Utleiesykler ut Materialforvalter

april treninger
Vaskedugnad 
Hauger Gruppelederne

april arrangementer
dugnadsliste 
Sport1-mila tore

april
midler og 
søknader

aktivitetsstøtt
e fra 
kommunen Nestleder

april
midler og 
søknader

samordnet 
rapportering

april økonomi
Lage sponsor 
innsalgspakke Leder Nestleder

april
medlemshåndte
ring

medlemskap 
purre og 
bokføre Kasserer

april administrasjon
Gjennomgå 
Ren idrett Sportslig leder
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april administrasjon

skrive referat 
etter 
styremøte

Måned Område Hva Hvem hjelp

mai treninger
Åpne for kjøp 
av sykkeltøy Materialforvalter

mai treninger

Ren idrett 
samling 
rytterne Sportslig leder

Mai arrangementer sykkelskole Sportslig leder Leder

mai arrangementer Sport1-mila rittledere

mai arrangementer
invitasjon 
Kalas Cup

mai
medlemshåndte
ring

fakturere 
aktivitetsavgif
t Kasserer

mai administrasjon

skrive referat 
etter 
styremøte

Måned Område Hva Hvem hjelp

Juni arrangementer
Klubbmesterska
p landevei Sportslig leder

juni arrangementer

Dugnadsliste 
Kalasmila og 
Kalas Cup rittledere

juni økonomi

fakturere 
samarbeidspart
nere Kasserer

juni administrasjon
skrive referat 
etter styremøte

Måned Område Hva Hvem hjelp
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august treninger

organisere 
treningssamling
er gruppelederne

august arrangementer

organisere 
klubbmesterska
p Sportslig leder

august arrangementer Kalas cup Kasserer

august arrangementer Kalasmila Tore

august økonomi
Skaffe 
sponsorer Leder Nestleder

august administrasjon
skrive referat 
etter styremøte Sektetær

Måned Område Hva Hvem hjelp

sept Landevei
Samtaler med 
rytterne Gruppelederne trener

sept landevei utleiesykler inn
Materialforvalt
er

sept landevei

Organisere valg 
til 
innsatspokalen gruppelederne

septemb
er treninger

vedlikehold 
spinningsykler

Materialforvalt
er

septemb
er arrangementer

klubbmesterska
p terreng Sportslig leder

sept økonomi

Søke tilstand 
hos 
Lotteritilsynet 
for bingo Nestleder
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Måned Område Hva Hvem hjelp

oktober Informasjon
skrive referat 
styremøte Sektetær

oktober sosialt Klubbkveld Sportslig leder gruppelederne

oktober sosialt

organisering av 
kurs og 
klubbkveld sportslig leder

oktober sosialt

organisere 
sesongsavslutni
ng gruppelederne

Måned Område Hva Hvem hjelp

novembe
r treninger

Gjennomgå 
sykkeltøy (kjøp)

Materialforva
lter

novembe
r arrangementer Kurs rittvakter

novembe
r arrangementer

Gjennomgå/
oppdatere 
funksjonsbeskrivel
se rittledere rittledere

novembe
r arrangementer Hakkadal enduro

sportslig 
leder

Måned Område Hva Hvem hjelp

desembe
r treninger kontrakt trenerne

sportslig 
leder

desembe
r økonomi sette opp budsjett Kasserer styret

desembe
r

medlemshåndte
ring

skrive referat 
styremøte Sektetær

desembe
r administrasjon innkalling årsmøte Leder Nestleder

desembe
r administrasjon skrive årsmelding Leder styre

desembe
r administrasjon kontrakt ryttere

Sportslig 
leder
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Utvalg/komiteer 
Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av klubbens lov. Det 
gjelder valgkomité og valgt revisor (ev. kontrollkomité der det er et krav). 
For de styreoppnevnte utvalgene bør ansvar og hovedoppgaver for utvalgene beskrives av 
styret selv når styret vedtar å opprette utvalgene. Slik blir det lett å finne ut hva de 
tillitsvalgte i komiteer og utvalg kan og skal gjøre. Beskrivelsen bør inneholde hvordan 
utvalget/komiteen er bygd opp, og hvilket mandat og hvilke oppgaver utvalget/komiteen har. 
Aktuelle styreoppnevnte funksjoner/utvalg: 

• Sportslig ansvarlig/utvalg 

• Trener 
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Fullmaktsmatrise 

Arbeidskontrakter 
Arbeidsmiljøloven § 14-5 krever skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold.  
1.       Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal utforme et 
utkast til arbeidsavtale i samsvar med § 14-6. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en 
tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse og ved endringer i arbeidsavtalen. 
2.       I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale 
foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. 
3.       I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft, skal 
det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale. 

FULLMAKTSMATRI
SE Styret Styreleder Økonomi-

ansvarlig
Gruppeled

er
Trener

e Kommentar

Signere avtaler på 
vegne av 
idrettslaget

Ja
Inntil 
70.000 

kr 
- - -

Signaturrett er 
registrert i 
foretaksregister
et

Kjøpe/selge 
anlegg og utstyr Ja - - - -

Gjennomføre 
betalinger -

Signatur 
i 

fellesska
p

Signatur 
i 

fellesska
p

- -
Minimum to må 
signere hver 
betaling

Godkjenne/
attestere 
fakturaer/bilag

Ja Ja Ja - -

Alle fakturaer 
må signeres av 
minimum to 
personer

Signering av bilag 
i Visma 
(utbetaling 
nettbank) 

Ja Ja

Opprette, endre 
eller slette 
bankkonto

- Ja Ja - - Minimum to

Gi tilgang til 
betalingsfullmakt i 
bank

Ja - Ja - - -

Godkjenne 
regnskap

Ja/
årsmøtet - - - - -

Godkjenne 
budsjett

Innstiller 
forslag til 
årsmøte

- - - - -
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GDPR - Personverv 
General Data Protection Regulation er en forordning som ble gjeldende fra 25. mai 2018. 
Forordningen tar over for Personopplysningsloven. 

Personvern handler om retten til å ha et privatliv og retten til å bestemme over egne 
personopplysninger. For frivillige organisasjoner handler det om at medlemmer og 
samarbeidspartnere skal kunne ha tillit til oss og hvordan vi behandler deres persondata. 

Datatilsynet er ansvarlig for å føre tilsyn og håndheve loven i Norge.  

For å kunne innhente og bruke personlige opplysninger må en organisasjon vise til en lovlig 
grunn.  

De lovlige grunnene er 
• Samtykke  

• For å oppfylle en avtale  

• Oppfylle en rettslig plikt  

• Beskytte vitale interesser 

• Allmennhetens interesser  

• Legitime interesser 

Grunnleggende sikkerhet og gode rutiner for personvern starter med den enkelte i 
organisasjonen. Rutinene skal bidra til at personopplysninger ikke kommer på avveie. 

Bruk av passord  
- Passord er personlig og deles ikke med andre.  
- Kombiner tall, små og store bokstaver.  
- Passordet bør ha minst seks tegn.  
- Bytt passord regelmessig. 

Bruk av e-post 
- Bruk blindkopi/bcc ved distribusjon av e-post der det er flere mottakere som ikke skal være 
kjent for hverandre.   
- Sensitive personopplysninger skal ikke sendes pr e-post.  
- Lister med personopplysninger sendes ikke som vedlegg, men med lenker.  
- Om du mottar sensitive personopplysninger på e-post, skriv ut e-posten, slett den og 
behandle e-posten i tråd med innholdet. 

CK Nittedals personvernerklæring forklarer på en enkel måte hvordan klubben forholder seg 
til og behandler personlige opplysninger. Den er publisert på klubbens nettsider.  
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Personvernerklæring CK Nittedal 
Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som 
samles inn for å utøve klubbens oppgaver og tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber 
med. 
Behandlingsansvarlig i organisasjonen er styreleder om ikke oppgaven er delegert. 
Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til ....

Medlemskap 
Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post 
adresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer til Nittedal 
kommune, Idrettsforbundet og NCF. Antall medlemmer er grunnlag for å motta offentlig 
tilskudd. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig 
tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når du melder deg inn for første gang, eller 
når du betaler medlemskap i CK Nittedal, vil du bli tilsendt to nyhetsbrev (se avsnitt om 
nyhetsbrev). Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger. Innmelding og 
utmelding skjer via CK Nittedals nettsider. Der er det også mulig å endre opplysninger.  

E-post 
Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør 
derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-
posten i henhold til innhold og sletter den straks. 

Nyhetsbrev 
Når du melder deg inn i CK Nittedal vil du også bli meldt på nyhetsbrev. Lovlig grunn for 
førstegangs utsendelse er å oppfylle avtal om medlemskap. Klubben har rett til å informere 
om klubbens aktiviteter til medlemmer. For at vi skal kunne imøtese sponsorers ønske om å 
spre informasjon til medlemmer om deres tilbud har vi opprettet to nyhetsbrev. Det ene 
nyhetsbrevet inneholder markedsinformasjon, og det andre inneholder klubbintern 
informasjon. Du kan selv avregistrere deg fra å motta disse nyhetsbrevene, gjennom en 
avregistreringslenke som følger med i hvert nyhetsbrev. Navn og e-postadresse er lagret i en 
egen database. Informasjonen deles ikke med andre.  

Påmelding kurs, ritt og arrangementer 
Via vår nettside og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på kurs, ritt og arrangementer. I 
tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til 
allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre 
formål enn å administrere kurs, ritt eller arrangementet. Personopplysningene vil kunne bli 
brukt til resultatlister og andre opplysninger som har allment interesse. Vi innhenter egne 
samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer. 

Politiattester 
Lovlig grunn for å hente inn politiattest med den informasjon som fremkommer der er å 
oppfylle rettslige forpliktelser. Det er en forutsetning at alle som utfører oppgaver for et 
idrettslag som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker 
med utviklingshemming, fremviser en politiattest uten merknader. 

Idrettslagene har anledning til å be om fornyet vandelskontroll når det foreligger nye 
opplysninger som kan være relevant for oppgaven vedkommende skal utføre - og som kan 
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gjøre at det stilles spørsmål til vedkommendes skikkethet til å utføre det arbeidet formålet 
tilsier. 

CK Nittedal har én person som er politiattestansvarlig. Det er kun den personen som en 
politiattest skal fremvises til. Politiattestansvarlig fører liste for fremviste politiattester. Den 
lagres kryptert og beskyttes med passord.  
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Bilder og video 

CK Nittedla har behov for å promotere klubben. Til det trenger vi både bilder og video. Vi vil 
innhente samtykke fra den enkelte.  

Person-
opplysnin
ger 

Sensistive 
opplysning
er

Lovlig 
grunn for 
behandling

Lagring Sikkerhets-
tiltak

Behandling
s-
ansvarlige

Data-
behandlere

Ut-
levering

Risiko- 
kart-
legging

Medlemme
r:

• Navn

• Kjønn

• Fødsels

dato

• Adresse

• e-post

• Mobilnu

mmer

• Foresatt

e

• Sykkelg

ren


Nei - Oppfylle 
avtale om 
medlemska
p

- 
Medlems-
register

• Passord

• Rolletildel

ing

• Tilgangsk

ontroll

• Enkelte 
tillitsvalgt
e – se 
funksjon-
beskrivel
se

- MinIdrett/

Idrettsforbu
ndet

Deles 
med 
Idrettsfor
bundet. 
Ikke til 
utenforst
ående.

Lav – 
Idretts-
forbundet 
styrer 
sikkerhet

Påmelding
er ritt og 
samlinger

Ja -

mat/
allergier

Samtykke • Egen 
server


• Ekster
n 
server


• Nettsk
y


- 
Leiransvarlig 
+ frivillige

Deles 
med 
arrangør
er 
motsvar
ende. 
Ikke til 
utenforst
ående.

Lav

Trenere:

• Navn

• Adresse

• E-post

• Person-

nummer

• Bank-

konto

Ja Oppfylle 
arbeidsavta
le

Oppfylle 
rettslige 
forpliktelser 
som 
arbeidsgive
r

Regnskap
-systemet 

• Passord
 Enkelte 
tillitsvalgte – 
se funksjon-
beskrivelse

• IT- 
leverand
ør /
Visma

Skatteet
at og 
andre 
offentlige 
myndigh
eter for å 
oppfylle 
rettslige 
forpliktel
ser.

Lav

Nyhetsbrev
: 

• Navn

• E-post 

adresse

Nei Oppfylle 
avtale om 
medlemska
p

Samtykke 

Mailchimp Passord Enkelte 
tillitsvalgte – 
se funksjon-
beskrivelse

- Mailchimp Nei. Lav

Politiattest Ja Samtykke
Oppfylle 
rettslige 
forpliktelser

Fysisk 
mappe

• Rolletildel
ing


• Tilgangsk
ontroll

Politiattestan
svarlig

Nei. Lav

Bilder og 
video

Nei Samtykke Ekstern 
server

• Passord Enkelte 
tillitsvalgte – 
se funksjon-
beskrivelse

• IT- 
leverand
ør

Nei Lav

  31



Klubbens lov 
Loven til CK Nittedal er basert på en lovnorm som er vedtatt av Idrettstinget. Klubben kan 
vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være i strid med lovnormen. Alle lovendringer 
må vedtas av årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen. 

Cykleklubben Nittedal ble stiftet 01.08.1994 under navnet Nittedal Mountain Bike (NMB), 
godkjent av Norges Cykleforbund 15.05.1995. Navneendring til CK Nittedal ble godkjent av 
Akershus Idrettskrets 27.01.96.  
 
Den foreliggende loven for Cykleklubben Nittedal er vedtatt av årsmøtet 27.02.2018 i 
forbindelse med ny lovnorm fra NIF. Endret etter anmodning fra, og godkjent av Akershus 
idrettskrets 11.04.2018 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

§ 1 Formål 
(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i 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, 
herunder å fremme og ivareta sykkelsporten på alle plan.  

§ 2 Organisasjon 
(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
 
(2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. 
 
(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Akershus Idrettskrets, Norges Cykleforbund 
gjennom NCF Region Øst og hører hjemme i Nittedal kommune, og er medlem av 
kommunens idrettsråd. 
 
(4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 
regelverk gjelder for Idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i Idrettslaget egen lov. 

§ 3 Medlemmer 

(1)  For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:   
a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds 
 regelverk og vedtak.      
b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre 

organisasjonsledd i NIF.  

(2)  Styret i idrettslaget 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 
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klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er 
mottatt.  Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre 
vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to 
uker.  

 
(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. 
 
(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets 
regelverk og vedtak.  
 
(5) Utmelding skal skje skriftlig til styret og får virkning når den er mottatt.  
 
(6) Idrettslagert kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt  
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt 
medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.  

 (7) a) Styret i idrettslaget 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 idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen 
innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, 
som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom 
vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets 
vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister 
i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

 
(9) Æresmedlem utnevnes av et enstemmig styre.  

§ 4 Medlemskontingent og avgifter 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet  og betalingen skal skje innen 15. mars. 1

Medlemmer som er 18 år eller yngre betaler en lavere kontingent. Styret har anledning til å 
sette ned kontingenten til medlemmer under sykdom, arbeidsledighet, militærtjeneste eller 
av andre grunner. Ved for sein innbetaling av kontingent og andre forpliktelser kan styret 
innkreve morarenter og purregebyr etter gjeldende regler. 

 Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). 1

Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for 
betaling av kontingent.
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Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. 
 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

§ 5 Kjønnsfordeling 

(1) 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)  Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til 

nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning. 

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om 
dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. 
Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. 

(1)  For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av 
idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det 
samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i 
overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 
16. 

(2)  Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), 
har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med 
kontrakt og medlemskap i laget.  

 (3) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: 
medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.   
 
(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i 
samme konkurranse.  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(5)  Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  
b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  
c)  Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og 

dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget. 
d)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger 

innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har 
forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

e)  Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. 

(6)  Talerett:  2

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i  idrettslaget. 

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 
(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i 

idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant 
ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke 
gjeninntrer før ansettelsesforholdet er opphørt.  

(2) En arbeidstaker i idrettslaget ikke velges eller oppnevnes som representant til 
årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges 
eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd 
representasjonen skjer.   

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale 
som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold. 

(4)  Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og 
medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til 
å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 

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

(6)  Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan 
bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen.  

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben 
(1) Et medlem som har en avtale med klubben som gir vedkommende en økonomisk 
interesse i driften av idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen 
idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i 
eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i 
første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. 

 Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må 2

følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde.»
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Tillitsvalgt som får en slik avtale, 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 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) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det 
kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

§ 9 Inhabilitet 
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget 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 idrettslaget. 
 
(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 
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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. 
 
(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 overordnete til 
avgjørelse.  
 
(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.   

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget 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 saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig  
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med 
forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til 
det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte 
skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. 
 
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.   

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. 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 

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv. 
(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.   3

 
(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge 
NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge 
regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal 
laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert 
revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som har 
engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens 
oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 
 
(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i  

 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår. 3
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fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

(4)  På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 
resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/
avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. 
Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 
dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen 
kolonne når årsregnskapet fremlegges.  

 (5)  Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom 
idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere. 

 
(6) Idrettslaget 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.  
 
(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 
forhold til idrettslagets størrelse og virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.  

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

§ 13 Årsmøtet 
(1) Årsmøtet er idrettslagets øverste 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 
idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres 
tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på 
årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre 
nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene 
senest én uke før årsmøtet. 
 
(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 idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre 
personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for 
medlemmer. 
 
(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som 
minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. denne lov. 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 sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles 
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av 
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saklisten. 

§ 14 Ledelse av årsmøtet 
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. 
Det kan velges flere dirigenter og referenter. 

§ 15 Årsmøtets oppgaver 
Årsmøtet skal : 4

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker.   5

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene 
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.  6

8. Vedta idrettslagets budsjett. 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  7

10. Foreta følgende valg: 
a) Leder og nestleder 
b)  6 styremedlemmer og 1 varamedlem, jf. pkt. 9. Én plass i styret skal være forbeholdt 

en ungdomsrepresentant.  
c)  Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9 
d) 2 revisorer  
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i 
forhold til stemmetall. 

§ 16  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. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal 
anses som ikke avgitt.  

 (2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 
det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 

 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende 4

måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan 
bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

 Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for 5

idrettslag.

 Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse. 6

 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.7
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stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, 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 
vararepresentant. 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.  

§ 17  Ekstraordinært årsmøte  
 (1)  Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 

dagers varsel etter: 
a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget. 
b) Vedtak av styret i idrettslaget. 
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. 
d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer. 

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen 
forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 
internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt 
innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen 
forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at 
saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort 
tilgjengelige på innkallingstidspunktet.  

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

 (4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i 
vedtaket eller i kravet 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. 
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§ 18  Idrettslagets styre 
 (1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet  8

mellom årsmøtene.  
 (2) Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar 

med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, 
og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- 
og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

c)  Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og 
utarbeide mandat/instruks for disse. 

d)  Representere idrettslaget utad. 
e)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.   9

f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.   10

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

§ 19  Grupper og komiteer 

(1)  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.  

 (2)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse 
skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av 
idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. 

 (3)  Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å 
opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  
a) 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.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret 
fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av 
gruppestyret med minst én ukes frist.  

c) Det årlige møtet skal:  11

i. Behandle regnskap. 
ii. Behandle gruppens årsberetning.  
iii. Fastsette budsjett. 
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. 
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 

d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 

 Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå 8

evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller 
vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer.

 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming.9

 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.10

 Dette er minimumsoppgaver for det årlige møtet, som også kan behandle andre saker, f.eks. å foreslå 11

kandidater til gruppestyret til valgkomiteen, jf. (3) bokstav a).
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e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten 
hovedstyrets godkjenning, jf. § 18. 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

§ 20  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 
straffesaker og dopingsaker 
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 

§ 21  Lovendring 
 (1)  Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget 

etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
 (2)  Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer 

vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. 
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

 (3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å 
unngå motstrid med NIFs regelverk. 

  
(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene 

følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 

§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør 
 (1)  Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre 
måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 (2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om 
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar 
med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21. 

 (3)  Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler 
etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget 
skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt 
ordinære årsmøte for behandling av saken.  

§ 23 Drakter  
Under alle ritt skal deltakerne fra Cykleklubben Nittedal benytte de bestemte 
konkurransedrakter med dertil tilhørende hjelm. Under ritt og under trening med sykkel på 
veien er det påbudt å bruke heldekkende hjelm. Utenom konkurransedraktene kan bare 
nøytrale drakter uten reklame benyttes. Medlemmer som i forbindelse med CK Nittedal blir 
avbildet i presse og lignende, er pålagt og selv ansvarlig for at kun drakter med CK 
Nittedals godkjente reklame blir benyttet. 

Medlemskap 

Innmelding til CK Nittedal skjer via MinIdrett. Lenke til MinIdrett finnes på nettsiden til CK 
Nittedal. Alle medlemmer har en egen personlig idrettsside på Min Idrett. Denne personlige 
siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Det gjør en kun én gang. Hvis en 
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har vært eller er medlem i et annet idrettslag og har aktivert MinIdrett for det medlemskapet, 
er det ikke behov for å aktivere MinIdrett på nytt. 

Ved innmelding må det nye medlemmet fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, 
epostadresse og telefonnummer. Navn og kontaktinformasjon til foresatte bør oppgis.  

I MinIdrett kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg på 
arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, dine kommende aktiviteter og 
andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg. 

Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte regninger hos en annen 
klubb. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet 
regnes fra den dagen kontingenten er betalt. 

En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller 
ikke inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget. Unntak gjelder for personer som kun innehar 
noen få betalte trenertimer i uken, og som ikke har dette som hoved geskjeft. 

Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. En 
utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder 
kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den 
skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års 
kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Dersom 
idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med idrettskretsen.  

Medlemskontingent 
Ved årsmøte 2018 ble følgende kontingenter og avgifter vedtatt: 

• Hovedfamilie kr. 850- 

• Senior kr. 450,- 

• Junior kr. 450,- 

• Aldersbestemte kr. 350,- 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal 
betales for hvert enkelt medlem. CK Nittedal har en rabattordning for familier. Det er ikke et 
felles medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for hvert enkelt 
familiemedlem. Kostnaden for de samlede medlemskapene vil ikke overstige kontigentsatsen 
for «Hovedfamilie». Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og epostadresse. 

Treningsavgifter 
• Aktivitetsavgift senior/master: kr. 1000,- 

• Aktivitetsavgift junior kr. 1000,- 

• Aktivitetsavgift 13-16 år kr. 1000,- 

• Aktivitetsavgift 6-12 år kr. 400,- 

• Aktivitetsavgift spinning på Hauger, kr. 500,- (for medlem) 
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• Aktivitetsavgift spinning på Hauger, kr. 750,- (for ikke-medlem) 

• Lisensgodkjenning for Helårslisens (inkl. i aktivitetsavgift) 

Startkontingenter – deltakeravgifter - lisensordning 
Aktive ritt – klubben betaler startkontingent  
Turritt 

Klubbens aktivitetstilbud 
 
List opp og beskriv kort hvilke konkrete idretter/grener og aktiviteter klubben tilbyr til 
medlemmene. Det er i tillegg nyttig å vise en oversikt over alle treningsgruppene innenfor de 
ulike idrettene/grenene. Det kan være lurt å henvise til hvor man finner mer detaljert 
informasjon om alle treningstider og treningssteder for de ulike gruppene.  

Barne- og ungdomsidrett 
Beskriv hvordan klubben arbeider for å sikre gode aktiviteter for barna og ungdommene i 
klubben. 
 
EKSEMPEL 
Klubben ønsker å beholde flest mulig barn og unge lengst mulig! 
Barneidrett 
Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter 
og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger 
intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Det innebærer at 

• aktiviteten skjer på barnas premisser 

• barna har det trygt 

• barna har venner og trives 

• barna opplever mestring 

• barna får påvirke egen aktivitet 

• barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere 

 
Les mer  
Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett 

Ungdomsidrett 
Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. 
Klubben og trenerne skal sørge for 

• at ungdom kan bli så gode som de selv vil 
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• å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å 
konkurrere 

• at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet 

• at ungdom får bidra med det de kan 

• at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg 

• at treningsavgiften er overkommelig for ungdom 

 
 
Retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges Idrettsforbund 
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Aktivitetsplan/terminliste 
Klubben bør sette opp en terminliste over konkurranser/stevner/cuper klubben skal delta i. 
Aktivitetsplanen/terminlisten bør publiseres på klubbens hjemmeside.  
 

Klubbens arrangementer 
Beskriv arrangementer som klubben arrangerer utover det daglige treningstilbudet. Det 
kan være konkurranser, cuper, turneringer, aktivitetsdager og lignende. 
Dersom klubben har store arrangementer, bør det lages en egen manual som kan benyttes 
av de som jobber med de aktuelle arrangementene. Dersom arrangementet er åpent for 
deltakelse fra personer som ikke er medlem av en klubb i NIF, bør klubben sørge for at 
deltakerne er underlagt idrettens regelverk, herunder idrettens dopingbestemmelser. 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Til deg som er … 
 
Helt kort hvilken informasjon utøvere, foreldre/foresatte, trenere, gruppeledere og 
rittansvarlig bør få og ha. 

Utøver 
Utøverne bør være kjent med 

• hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 

• aktivitetstilbudet 

• medlemskap 

• dugnad 

• klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne 

• drakter 

• aktive ritt  

• turritt 

Forelder/foresatt 
Foreldre bør være kjent med 

• hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 

• aktivitetstilbudet 

• medlemskap 

• forsikringer 

• politiattest 

• dugnad 

• klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene 

Klubben bør beskrive hvilke forventninger de har til foreldre som har barn i klubben. Det er 
mange foreldre som ikke selv er medlemmer. Det er kun foreldre som har gyldig 
medlemskap, som kan stemme på årsmøtet. 
 
Les mer  
Råd til idrettsforeldre fra Olympiatoppen 

Trener 
Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt 
tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenerne 
bør derfor være kjent med 
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• hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 

• aktivitetstilbudet 

• medlemskap 

• lisens og forsikringer 

• politiattest 

• kompetansetilbud for trenere 

• klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne 

• hva klubben tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning, kurs …) 

Trener  
Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine respektive tildelte utøvere. Trenerne rapporterer 
til sportslig leder.  

Oppgaver 
• Sette opp sportslige og sosiale mål foran hver sesong i samsvar med klubbens 

sportslige plan 
• Planlegge trening i samsvar med terminliste og klubbens sportslige plan 
• Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere 
• Møte i god tid til trening og konkurranser 
• Ha dialog og samarbeid med foreldre 
• Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben 
• Følge gjeldende regelverk 
• Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra 

Norges idrettsforbund 
• Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere og trenere 
• Se til at både egen og utøvernes opptreden er i samsvar med klubbens verdier og 

retningslinjer 
• Være oppdatert på informasjon fra styret 
• Representere klubben på en god måte 
• Overholde forventning om fortrolighet mellom trenere og utøvere 

Les mer  
Mal på treneravtale fra Norges Idrettsforbund  
Informasjon om trenerutdanning fra Norges Idrettsforbund  

Gruppeledere 
Laglederen er treningsgruppas administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer 
rundt treningsgruppa. Laglederen skal overlate alt det sportslige til trenerne som har ansvar 
for organisering av treninger og ritt. 
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Gruppeledere bør være kjent med 

• hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 

• klubbens aktivitetstilbud 

• medlemskap 

• lisens og forsikringer 

• klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre 

Oppgaver 
• Ajourføre og sende inn navnelister på utøvere 
• Gjøre seg kjent med klubbens sportslige plan 
• Arrangere møter for foreldre og utøvere 
• Gå igjennom foreldrevettregler og sportslig plan med alle utøvere og foresatte 
• Møte på lagleder- og allmannamøter 
• Gi informasjon til utøvere, trenere og foresatte 
• Administrere reiser til/fra ritt 
• Sikre at alle utøvere har lisens 
• Ha korrekt utstyr/medisinbag sammen med treneren 

Rittledere 
Klubben er avhengig av rittledere for å kunne arrangere egne ritt. Rittlederen har ansvar for å 
sikre en god gjennomføring av rittene 
Rittlederen bør være kjent med 

• hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 

• krav til gjennomføring av ritt 

• medlemskap 

• lisens og forsikringer 

• Oversikt over antall ritt- og løypevakter 

• Gjennomføring av nødvendige kurs av ritt- og løypevakter 
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Klubbdrift 
I denne delen av klubbhåndboka beskriver klubben hvordan de arbeider for å oppnå en 
velfungerende drift av klubben. 

Årshjul 
Måned Område Hva  Hvem hjelp Ressurs

januar Landevei Oversikt terminliste - 
Påmelding til felles ritt med 
felles påmelding

januar treninger Åpne for kjøp av sykkeltøy Claus/materialforvalter

januar Sosialt Planlegging av 
arrangementer på tvers av 
gruppene

Sportslig leder Gruppeledere

januar arrangemente
r

Påmeldingsansvarlig EQ 
rittresultater.no

Morten/
medlemsansvarlig

Finne hjelp

Januar arrangemente
r

Lisenskontroll ritt Morten/ 
medlemsansvarlig

Finne hjelp

januar arrangemente
r

administrasjon EQ Morten/ 
medlemsansvarlig

Finne hjelp

januar arrangemente
r

ritt i termlisten EQ Rittleder

januar terreng planlegging samling og 
treninger

sportslig leder gruppelederne

januar midler og 
søknader

Søke NCF Johan/Nestleder

januar midler og 
søknader

søke aktivitetsmidler NCF Johan/Nestleder

januar midler og 
søknader

søke utstyrsmidler NCF Johan/Nestleder

januar økonomi Gjennomgang av sponsorer 
og avtaler

Stian/Sportslig leder Rune

januar administrasjon revisors beretning  Rune/Leder Morten

januar administrasjon sette opp regnskapet Morten/
medlemsansvarlig

styret

Måned Område Hva  Hvem hjelp Ressurs

februar treninger
Organisere treningstider med 
trenere gruppelederne

februar arrangementer Fakturere ritt EQ
Morten/
Medlemsansvarlig

februar
midler og 
søknader

Følge opp sponsorer og nye 
avtaler Sportslig leder Rune  

februar
midler og 
søknader søke BAMA Johan/Nestleder

februar
medlemshåndterin
g

Lisenser godkjenning mot 
medlemskap

Morten/
Medlemsansvarlig

Finne 
hjelp
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februar
medlemshåndterin
g Godkjenne klubbovergang EQ Stian/Sportslig leder Rune

februar administrasjon skrive referat etter styremøte Kari Anne/Sekretær

Måned Område Hva  Hvem hjelp
Ressur
s

mars Informasjon Rekruttering Sportslig leder
Gruppeledere 
Tobias

mars Informasjon
Oppdatere nettsidene etter 
årsmøtet

Tobias/
Informasjonsansvarlig styret

Mars Landevei Holde ryttermøte Gruppelederne

mars treninger Planlegge rittaktivteten  gruppelederne

mars treninger søke om Bjertneslaben Sportslig leder

mars Treninger Åpne for kjøp av sykkeltøy Claus/Materialforvalter

mars arrangementer Planlegging Sykkelskole Sportslig leder Rune Hanken

mars terreng foreldremøte  gruppelederne

mars terreng info om fellestreninger gruppelederne

mars medlemshåndtering

Brønnøysund NCF se til at 
alt er meldt inn til de 
organer som vi er under Morten/Medlemsansvarlig

Måned Område Hva  Hvem hjelp Ressurs

april Informasjon infor om ren utøver gruppelederne Tobias

april Informasjon Rekruttering Sportslig leder Gruppeledere Tobias

april Landevei Utleiesykler ut Claus/Materialforvalter

april treninger Vaskedugnad Hauger Gruppelederne

april arrangementer
dugnadsliste Sport1-
mila Tore/Rittleder

april
midler og 
søknader

aktivitetsstøtte fra 
kommunen Johan/Nestleder

april
midler og 
søknader samordnet rapportering Johan/Nestleder

april økonomi
Lage sponsor 
innsalgspakke Rune/Leder

Johan/
Nestleder

april
medlemshåndterin
g

medlemskap purre og 
bokføre

Morten/
Medlemsansvarlig

april administrasjon Gjennomgå Ren idrett Sportslig leder Gruppeledere

april administrasjon
skrive referat etter 
styremøte Sekretær
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Måned Område Hva  Hvem hjelp Ressurs

mai treninger Åpne for kjøp av sykkeltøy Claus/Materialforvalter

mai treninger Ren idrett samling rytterne Sportslig leder

Mai arrangementer sykkelskole Sportslig leder Rune Hanken

mai arrangementer Sport1-mila rittledere

mai arrangementer invitasjon Kalas Cup Rittleder

mai
medlemshåndterin
g fakturere aktivitetsavgift

Morten/
Medlemsansvarlig

mai administrasjon skrive referat etter styremøte

Måned Område Hva  Hvem hjelp Ressurs

Juni arrangementer Klubbmesterskap landevei Sportslig leder

juni arrangementer
Dugnadsliste Kalasmila og Kalas 
Cup rittledere

juni økonomi fakturere samarbeidspartnere
Morten/
Medlemsansvarlig

juni administrasjon skrive referat etter styremøte

Måned Område Hva  Hvem hjelp Ressurs

august treninger organisere treningssamlinger gruppelederne

august arrangementer organisere klubbmesterskap Sportslig leder

august arrangementer Kalas cup Morten

august arrangementer Kalasmila Tore/Rittleder

august økonomi Skaffe sponsorer Rune/Leder
Johan/
Nestleder

august administrasjon skrive referat etter styremøte KariAne

Måned Område Hva  Hvem hjelp Ressurs

sept Landevei Samtaler med rytterne Gruppelederne trener

sept landevei utleiesykler inn
Claus/
Materialforvalter

sept landevei Organisere valg til innsatspokalen  gruppelederne

septembe
r treninger vedlikehold spinningsykler

Claus/
Materialforvalter

septembe
r arrangementer klubbmesterskap terreng Sportslig leder

sept økonomi

Søke tilstand hos Lotteritilsynet 
for bingo (Martis’s Bingo AS 
Lillestrøm søker for CKN som 
mottakere – søknadsfrist 15. 
oktober Lotteristiftelsen) Johan/Nestleder

  52



Kurs og utdanning 
Klubben bør gi en oversikt over hvilke muligheter det er for å ta kurs eller utdanning 
gjennom klubben. Det er viktig at klubben kan bidra til kompetanse for trenere, ledere og 
andre tillitsvalgte, slik at de kan utvikle seg i den jobben de skal gjøre. 

• Har klubben en utdanningsansvarlig? 

• Hvilken intern opplæring eller hvilke kurs kan vi tilby i egen klubb? 

• Hvilke kurs fra kretsen eller forbundet kan vi tilby gjennom klubben? 

Måned Område Hva  Hvem hjelp Ressurs

oktober Informasjon skrive referat styremøte KariAne

oktober sosialt Klubbkveld Sportslig leder gruppelederne

oktober sosialt organisering av kurs og klubbkveld sportslig leder

oktober sosialt organisere sesongsavslutning gruppelederne

Oktober Administrasjon Sette igang valgkomiteen Leder
Nestlede
r

Måned Område Hva  Hvem hjelp Ressurs

novembe
r treninger Gjennomgå sykkeltøy (kjøp)

Claus/
Materialforvalter

novembe
r arrangementer Kurs rittvakter Tore/Rittleder

Tobias 
nettside

novembe
r arrangementer

Gjennomgå/oppdatere 
funksjonsbeskrivelse rittledere rittledere

novembe
r arrangementer Hakkadal enduro sportslig leder

Novembe
r Administrasjon Finne kandidater valgkomiteen Leder styret

Måned Område Hva  Hvem hjelp Ressurs

desembe
r treninger kontraktere trenerne sportslig leder

desembe
r økonomi sette opp budsjett

Morten/
Økonomiansvarlig styret

desembe
r

medlemshåndterin
g

skrive referat 
styremøte KariAne

desembe
r administrasjon innkalling årsmøte Rune/Leder

Johan/
Nestleder

desembe
r administrasjon skrive årsmelding Rune/Leder styre

desembe
r administrasjon kontrakt ryttere Stian/Sportslig leder
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Rittvakter/Løypevakter 

Les mer  
Informasjon om trenerutdanning fra Norges Idrettsforbund og Norges Cykleforbund  

Medlemshåndtering 
Beskriv hvordan klubben håndterer medlemmene.  

EKSEMPEL  
Klubben benytter KlubbAdmin, som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske 
betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving 
av kontingenter. 

Dugnad og frivillig arbeid 
I norsk idrett er det ikke lov å tvinge noen til å delta på dugnad. Idrettslagene kan oppfordre 
medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltakelsen må være basert på 
frivillighet. Idrettslaget kan beslutte at medlemmer som deltar på dugnad får en 
rimelig reduksjon i kontingenten og/eller avgift som reflekterer andelen av de totale 
kostnadene. 
Medlemmene bør vite hva klubben har tenkt å gjennomføre ved hjelp av dugnad. For å få 
dugnadsordninger til å fungere er det viktig at medlemmene får en forståelse av hvorfor det er 
viktig at dugnaden blir gjennomført. 
Eksempel info om dugnad:  
Idrettslaget drives i hovedsak av frivillige. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre 
stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode 
aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Det er mange oppgaver som skal løses i 
idrettslaget, blant annet vaske drakter, rydding i klubbhuset, parkeringsvakt under turneringer, 
kjøring til og fra kamper og kiosksalg. Dette frivillige arbeidet som kommer idrettslaget og 
medlemmene til gode, kalles «dugnad». Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en 
følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på! 

Les mer  
Informasjon om idrettens kjøreregler for dugnad fra Norges Idrettsforbund  

Politiattester 
Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben 
som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en 
ordning med politiattest: 

1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag. 

2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å 
sende sine barn. 

Prosedyre for politiattest i klubben: 
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• Styret har oppnevnt Stian Eilifsen som ansvarlig for å håndtere ordningen med 
politiattest i idrettslaget. <navn> er vararepresentant. Styret og 
politiattestansvarlig informerer den enkelte om at man må ha politiattest. 

• <Navn ansvarlig> sender inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må 
undertegnes av søkeren og den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den 
enkelte søkeren. 

• Alle som skal ha politiattest, må fremvise attesten for politiattestansvarlig.  

• Politiattestansvarlig lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd 
politiattest, at attesten er fremvist, og dato for fremvisningen. Selve attesten 
beholdes av søkeren. 

• CK Nittedal gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor 
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke 
fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten. 

 
Les mer  
Informasjon om politiattest for idrettslag fra Norges Idrettsforbund 

Klubbens antidopingarbeid 
Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om 
doping. CK Nittedal er et Rent Idrettslag. Sist sertifisering var 1. mars 
2017.  
 
Informasjon om rent idrettslag fra Antidoping Norge 

Kommunikasjon 
All formell informasjon finnes på klubbens hjemmeside (cknittedal.no).  

I tillegg har klubben en Facebookside.  

 
Les mer  
Mal på kommunikasjonsstrategi i idrettslag 

Arbeidsgiveransvar 
CK Nittedal har ikke fast ansatte. Klubben inngår avtaler med trenere.  
Dersom klubben har ansatte, er det styret som har arbeidsgiveransvar. Ansvaret for å følge 
opp den daglige lederen kan delegeres til et av styremedlemmene. Dersom det er flere 
ansatte, er det vanligvis den daglige lederen som har oppfølgingsansvar for de øvrige ansatte. 
Klubben bør beskrive 
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• om klubben er medlem av en arbeidsgiverforening 

• om det er opprettet tariffavtale 

• rutiner for ansettelse 

• personalansvar 

• arbeidsavtaler 

Alle som har påtatt seg tillitsverv i klubben, må være medlemmer av klubben eller være 
underlagt idrettens regelverk gjennom en avtale. 

Les mer  
Mal for midlertidig ansettelsesavtale fra NIF  
Veiledning om klubben som arbeidsgiver fra NIF  
Brosjyre fra Skatteetaten: Arbeidstaker eller næringsdrivende 

Sikkerhetsarbeid (HMS) 
Klubben har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i kontakt med 
klubben på arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold i klubbens lokaler og 
anlegg. Det bør beskrives rutiner for arrangementer, reiser, dugnader m.m. Det kan gjøres 
skriftlig i en internkontrollhåndbok eller på et elektronisk internkontrollsystem. Andre 
beskrivelser kan være kontrollrutine for anlegg og utstyr eller sikkerhetsprosedyre for 
trening. 
Dersom klubben har ansatte, foreligger det et spesielt ansvar for arbeidsmiljøet i klubben. 
Arbeidet skal være systematisk og forebygge skader. Dette ansvaret er hjemlet i 
arbeidsmiljøloven og i «Forskrift om systematisk HMS-arbeid i 
virksomheter» («internkontrollforskriften»). Den daglige lederen har plikt til å gjennomgå 
nødvendig opplæring. 

Se vedlegg: ROS og beredskapsplan NR – 2017 (lages mer generell?) 
https://www.dropbox.com/s/p3g09q0oysaw2kc/ROS%20og%20beredskapsplan%20NR%20-
%202017.doc?dl=0 

Økonomi 
Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det 
innebærer at styret har ansvar for at: 

• klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte 
• klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen 
• klubben har en forsvarlig økonomistyring 

Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi: 

• Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og 
økonomistyring. Det skal utarbeides en fullmakts matrise og en tydelig 
rolleavklaring. 

• Styret skal utarbeide et realistisk budsjett. 
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• Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende. 
• Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto. 
• Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken. 
• Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring. 
• Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og 

kontrollkomité. 

Klubben bør utarbeide en egen økonomihåndbok.  
 
Informasjon og nyttige tips om klubbøkonomi  
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Forsikringer 
Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund 
frem til den datoen de fyller 13 år. Informasjon om Idrettsforsikring for barn 
Utøvere over 13 år må løse lisens for å være forsikret.  

Klubben må tegne en underslagsforsikring for de to personene som disponerer klubbens 
konto. 

• Er det tegnet en klubbforsikring, eller har klubben forsikret andre eiendeler eller 
anlegg? (Kan komme en felles underslagsforsikring som idrettskretsen betaler for 
alle idrettslag i Viken/Akershus) 

Anlegg og utstyr 
Her bør klubben beskrive hvilke anlegg som benyttes, og definere hva klubben har ansvar for 
når det gjelder disse anleggene. 

• Hvilke anlegg benytter klubben? 

• Hvem har ansvar for hva når det gjelder anleggene som benyttes? 

• Hvilket utstyr disponerer klubben? 

• Har klubben noe utstyr som kan lånes? 

• Hvordan er forholdet mellom privat utstyr og klubbens utstyr? 

Personlig utstyr:  
Klubben kan liste opp hva som må betales av utøverne selv. 
 
Klubbens utstyr: 
Klubben kan liste opp hva som blir betalt av idrettslaget. 
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Utmerkelser og æresbevisninger 
Dersom klubben utnevner æresmedlemmer eller har andre utmerkelser som tildeles i klubben, 
bør det beskrives her. 

Retningslinjer for innsatsprisen for aldersbestemte klasser i Cykleklubben Nittedal 
1. Det deles ut én innsatspris for landevei, én for terreng og én for enduro. Jenter og 

gutter stiller på lik linje 

2. Det skal legges vekt på tre faktorer 

a. Innsats på trening 

b. Bidrag til sosialt i gruppa/klubben 

c. Sportslig fremgang 

3. Kåring av vinner  

Vinneren av innsatsprisen skal kåres på en av følgende måter: 

a. I grupper med nok ryttere, nominerer rytterne kandidater til innsatsprisen med 
hemmelig og skriftlig valg. Det skal ikke være mulighet til å stemme på seg selv. 
Det er gruppeleder som har ansvar for at nominasjonen finner sted så raskt som 
mulig etter uke 40. Det er trener, i samarbeid med gruppeleder, som avgjør hvem 
som vinner, basert på rytternes stemmer. Det er trener som har den endelige 
avgjørelsen ved uenighet. Treneren skal begrunne valget i henhold til faktorene, 
eventuelt hvilke faktorer det er lagt vekt på. Gruppeleder informerer styret hvem 
som har blitt valgt.  

b. Dersom gruppa ikke er stor nok til at rytterne kan gjennomføre valg, bestemmer 
trener og gruppeleder hvem som vinner prisen. Det er trener som har den 
endelige avgjørelsen ved uenighet. Treneren skal begrunne valget i henhold til 
faktorene, eventuelt hvilke faktorer det er lagt vekt på. Gruppeleder informerer 
styret hvem som har blitt valgt.  

c. Dersom det er en forelder som er trener, nominerer trener og gruppeleder, i 
samarbeid, minst tre kandidater til styret som tar avgjørelsen på bakgrunn av 
begrunnelsene til trener og gruppeleder. 

Om en forelder til en nominert rytter sitter i styret, skal denne fratre styremøte når 
avgjørelsen behandles og bestemmes. 
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Maler og vedlegg 

Følgende maler og eksempler finnes på www.klubbhåndboken.no 

Maler for klubb 

Årshjul med faste oppgaver i klubben 
Sjekkliste årsmøter 
Innkalling til årsmøte 
Saksliste og saksdokumenter til årsmøte 
Årsberetning til årsmøte 
Protokoll fra årsmøte 
Innkalling til styremøte 
Protokoll fra styremøte 
Økonomihåndbok 
Kommunikasjonsstrategi for idrettslag 

Eksempler på retningslinjer i klubb  

Retningslinjer valgkomité 
Retningslinjer for utdanningsansvarlig 
Retningslinjer revisorer og kontrollkomité 
Retningslinjer foreldre/foresatte 
Retningslinjer utøvere 
Retningslinjer trenere 
Retningslinjer alkohol 
Retningslinjer mobbing 
Retningslinjer for reiseleder ved representasjon 
Retningslinjer skikk og bruk epost 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/ 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbhandboka/ 

(eksempler retningslinjer)
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