Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb
Idrettstyret i Norges idrettsforbund har vedtatt en ny lovnorm for idrettslag den 22.oktober
2015. Idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk.

§ 1 - Formål

Sportsklubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige
medlemmer.
Sportsklubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund
(NIF) og Paralympiske komite.
Og ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne
former blant døve og sterkt tunghørte i Oslo og Akershus.

Ny tekst:
Sportsklubben formål er å drive idrett orgiansiert i Norges Idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komite (NIF)

§ 2 - Organisatorisk tilknytning

Sportsklubben er medlem av Oslo Idrettskrets, Norges Idrettsforbund og
Paralympiske komite, samt de særforbund som klubbens årsmøte gjør
vedtak om å slutte seg til.
Ny tekst:
Samme tekst for i forrige punkt.

§ 3 - Medlemmer

Døve og tunghørte som lover å overholde klubbens og overordnede
idrettsmyndigheters (NIF) lover og bestemmelser har rett til å bli tatt opp
som medlem.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser
til andre organisasjonsledd og medlemmer i Norges Idrettsforbund og
Paralympiske komite er gjort opp.

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første
kontingent er betalt.
Handler et medlem mot klubbens overordnede Idrettsmyndigheters lover
og bestemmelser, virker til skade for klubben eller viser uverdig
oppførsel, kan styret utelukke vedkommende for kortere eller lengre tid.
Styrets avgjørelse kan dog av vedkommende innankes for det ordinære
årsmøte, og krav herom må være fremsatt til styret innen 14 dager etter
at styrets melding er mottatt. Årsmøtets avgjørelse er da endelig.
Utmelding skal skje skriftlig til styret.
Ny tekst (tilføyes):
Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale
medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettstyret.

§ 4 - Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett i laget må et medlem ha fylt 17 år, ha vært medlem i
minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.
Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i
klubben, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller
møte i overordnet idrettsorganisasjon.
Ny tekst:
For å ha stemmerett, og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem i
minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

§ 6 - Tillitsvalgets godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta et rimelig honorar for sitt arbeide, samt refusjon for
faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.
Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av
klubbens budsjett og regnskap.
Ny tekst (tilføyelse):
Overskrift: Tillitsvalgte og ansatte
Kjønnsfordeling
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.

§ 7 - Årsmøtet

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i
februar/mars måned.
Årsmøtet innkalles av styret minst 1 måned varsel, direkte til
medlemmene eller ved kunngjøring ved oppslag og medlemsblad.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest
3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for
medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer
som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke
skje ved fullmakt.
Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere
andre personer og/eller media til å være tilstede.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er
oppført på saklisten senest 2 uker før årsmøtet. Andre saker kan
behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik
beslutning kan tas både i forbindelse med vedtak om godkjenning av
saksliste og senere.
Ny tekst:
*Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen
utgangen av mars måned.
*på idrettslagets internettside
* 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 vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 8 - Ledelse av årsmøte

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem
av laget.
Ny tekst:
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å
være medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

§ 15 - Lovendring
Endringer i denne loven kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall
av de avgitte stemmer.
Lovendringer må godkjennes av NFI-styret, og trer ikke i kraft før de er
godkjent.
Ny tekst:
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.

