
Hovedstyrets oppgaver og mandat
Hovedstyret skal iverksette årsmøtets vedtak, og må selvsagt forholde seg til vedtatt
plan og budsjett. Innenfor de gitte rammer har imidlertid hovedstyret all makt.

I et fleridrettslag kan man velge å ha et styre for hver enkelt gruppe/idrett. Disse
styrene har i utgangspunktet ingen makt. Deres oppgave er å organisere aktiviteten
innen sin idrett, og ellers være hovedstyrets forlengede arm ut mot aktiviteten.

Det er hovedstyret som leder og forplikter idrettslaget. Dette innebærer at det kun er
hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter
idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks gi
idrettslagets gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens rammer.

Politiattest ansvarlig
Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en
person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en
personlig vara.

Barneidretts ansvarlig
Hovedsyret i idrettslaget har ansvar for at idrettslaget har en barneidrettsansvarlig.

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/organisering/politiattest/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/organisering/politiattest/


Lovnorm

§ 11     Idrettslagets styre

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget
utad.

(2) Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse
beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.

(3) Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet
hører under styret. Styret skal sørge for:
- at idrettslagets formål ivaretas
- forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring
- at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds

regelverk og vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak
- registrere opplysninger iht. § 3 (2)
- at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom

idrettslaget organiserer idrett for mindreårige eller personer med
utviklingshemming

- at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget
organiserer barneidrett

(4) Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller
enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.

(5) Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede
organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

(6) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av
styrets medlemmer forlanger det.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-22

