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Basis lovnorm / statutter for Hamar volleyballklubb. 
 
 

Dette er en ufravikelig basis lovnorm som inneholder et minimum av hva Hamar 

volleyballklubb, heretter kalt HVBK, må ha i sin lov eller statutter.  Det kan ut over denne 

normen legges til lover som ansees som nødvendig for HVBK.  Disse lovene må ikke stride 

mot NIFs lov eller bestemmelser, eller mot basis lovnorm. 

 

§ 1 Formål 

 

HVBK er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

 

HVBKs formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.  Hamar volleyballklubb er 

en nonprofittklubb der klubbens virksomhet baseres på velvillighet og frivillighet. 

 

§ 2 Organisasjonstilknytting 

 

HVBK er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Norges volleyballforbund, region øst. 

 

HVBK hører hjemme i Hamar kommune.  

 

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 5, 11, 12 og 13 gjelder for HVBK uavhengig av hva som 

måtte stå i HVBKs egen lov. 

 

§ 3   Medlemmer 

 

Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og 

bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. * 

 

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt lagets lover 

og bestemmelser. 

 
*) Når det står ”kan bli tatt opp som medlem” innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem.  

Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en 

opptakssøknad i helt spesielle tilfeller, og et slikt avslag vil kunne ankes inn for idrettsstyret.  Som 

eksempel kan være at medlemmet har avlagt positiv dopingprøve. 

 

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre 

organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. 

 

Medlemsskap er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. 

 

§ 4   Stemmerett 

 

For å ha stemmerett på lagets måter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i klubben i 

minst en måned, og ikke skylde medlemskontingent. 

 

§ 5 Kontingent 
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Medlemskontingenten skal gå til å dekke klubbens løpende kostnader i forbindelse med 

trening og aktivitet. Medlemskontingenten betales halvårlig. Den konkrete summen hvert 

halvår fastsettes av styret ut fra forventet medlemsmasse og aktivitetsnivå. 

 

§ 6  Tillitsvalgtes godtgjørelse 

 

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt 

arbeidsfortjeneste , som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.  Tillitsvalgt kan motta 

en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. 

 

§ 7 Inhabilitet 

 

For lagets tillitsvalgte, oppnevnes tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler. 

 

§ 8 Straffesaker 

 

For alle straffesaker gjelder NIFs lov, kapittel 11 

 

§ 9 Årsmøte 

 

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen april måned. 

 

§ 10 Ledelse av årsmøtet 

 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent.  Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget. 

 

§ 11 Stemmegivning på årsmøtet 

 

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig 

flertall av de avgitte stemmene. 

 

§ 12 Årsmøtets oppgaver 

 

Årsmøtet skal 

 

1. Behandle lagets årsmelding 

2. Behandle lagets regnskap i revidert stand 

3. Behandle innkomne forslag 

4. Vedta lagets budsjett 

5. Bestemme lagets organisasjon 

6. velge 

 

 leder og nestleder 

 styremedlemmer og varamedlemmer 

 (to revisorer) 

 (representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet). 

 valgkomité med leder, to medlemmer og et varamedlem 

 evt. festkomité. 
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§ 13 Ekstraordinært årsmøte 

 

§ 14 Styret 

 

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

 

Styret skal 

 

1. iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheter vedtak og bestemmelser 

2. oppnevne etter behov komitéer/utvalg/personer for spesiell oppgaver og utarbeide instruks 

for disse 

3. administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten 

til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 

4. representere laget utad 

 

§ 15 Lovendring av lagets lover eller statutter 

 

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært 

oppført på sakslisten, og det kreves minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

 

§ 16 Oppløsning 

 

Oppløsning kan bare 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 har gjentas med minst 2/3 flertall. 

 

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


