(IL Tyrvings årsmøte onsdag 5. februar 2014)
Sak 6. Forslag fra hovedstyret om endringer i lagets lov
Hovedstyret foreslår at loven endres overensstemmende med Norges Idrettsforbunds lovnorm for idrettslag av
28.11.2011, med nedenstående endringer. Deler i kursiv tilsvarer endringer som allerede inngår i vår
någjeldende lov av 27.01.2010. Understrekede deler er nye nå.
Overskriften skal lyde:
"Lov for Idrettslaget Tyrving, stiftet 18. juni 1922, med senere endringer, senest av
5. februar 2014 godkjent av Akershus Idrettskrets den ………………….. 2014".
1.
Formål
- (1) "Idrettslaget/s" endres til "laget/s" i hele loven.
2.

13.

Organisasjon
- (3) Utfylles slik: "Laget er medlem av NIF gjennom Akershus idrettskrets, hører hjemme i Bærum
kommune, og er medlem av Bærum Idrettsråd".
Årsmøtet
- (1) utfylles slik: "…hvert år i januar måned".

15.

Årsmøtets oppgaver
- Nytt pkt 10 (se lovens 12.2 og note 18):
"Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere lagets regnskap"
- Pkt 10 endres til 11
/se lovens 12.2 og note 18/
- Pkt 11 endres slik:
a) "Leder og nestleder til hovedstyret".
b) "1 styremedlem og 2 varamedlemmer til hovedstyret".
d) Kontrollkomité med minst 2 medlemmer (se lovens 12.2 og note 18)
- Nytt pkt 12 skal lyde:
"Godkjenne valg foretatt av gruppeårsmøtene for friidrett og orientering"

18.

Lagets styre
- (1) Tilføyes som annet avsnitt:
"Hovedstyret består av leder, nestleder, lederen for orienteringsstyret, lederen for
friidrettsstyret og ett ytterligere styremedlem (som også er leder for klubbhusstyret)".
- (2) Sist i pkt b) tilføyes: "Regnskapsrapport utarbeides for hvert kvartal".
Flg. tilføyes:
"5) Sørge for tilfredsstillende intern og ekstern informasjon.
6) Delegere sine oppgaver, så langt det er tillatt og hensiktsmessig, til styrene for
friidrettsgruppen, orienteringsgruppen og klubbhuset. Årsmøtet og
hovedstyret kan treffe nærmere vedtak om dette".

19 A. Hederstegn og utmerkelser (skal lyde):
"Tyrvings fortjenstmedalje kan av hovedstyret etter enstemmig beslutning tildeles medlemmer som
gjennom flere år har vist fremragende idrettslig dyktighet og/eller utført fremragende arbeid i
lagets administrasjon. Den som tildeles fortjenstmedaljen får samtidig livsvarig medlemskap.
Tyrvings diplom for administrativ innsats kan av hovedstyret tildeles medlemmer som har utført
særlig fortjenstfullt arbeid i lagets administrasjon".
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