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Sak 1. Konstituering 
a)Godkjenne møtedeltakere (stemmeberettigede – fastsettelse av antall 

stemmeberettigede) 

b) Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

c) Valg av dirigent og referent  

d) Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 

 

Sak 2. Hovedstyrets Årsberetning 2021 
 
2.1 Styrets sammensetning 
 

Funksjon Navn   

Styreleder Marte Glad Remen 2 år (ny 2021) på valg  
Styremedlem  Egon Enoksen  2 år(2020)på valg 
Styremedlem Kristian Eilertsen 2 år (2020) på valg 
Styremedlem Trond Olsen 2 år (2021) ikke på valg 
Styremedlem  Joakim Eilertsen  2 år (2021) ikke på valg 

 
Valgt representant for gruppestyrer trer inn som faste medlemmer i styret 
 

Gruppe Navn 

Fotball Vibeke Martinsen 
Ski Bård Sørensen 
Hadsel Maraton Marte Glad Remen 

 
Andre instanser: 
 

Kontrollkomite: Hanne Skare Per Erik Hagen  

Valgkomité: Bengt Are Pettersen Ståle Stordal Brita Eilertsen 
Revisor: Frank Hansen   

 
2.2 Hovedstyrets arbeid 
 
Styrearbeidet 
Det har vært avholdt 5 styremøter og 18 saker har vært behandlet. Mange saker er knyttet til drift av 

idrettsparken.  

Tufteparken ble ferdigstilt. I forbindelse med at NNM skulle arrangeres ble langbakken i Gledalen 

forlenget for å få FIS godkjenning, dette ble utført og kostnaden for dette tar LOVE langrenns 

alliansen. NNM ble gjennomført 18-20 mars etter planen og med en arbeidsinnsats døgnet rundt for 

å klare å skaffe nok snø til alle dagene pga svært dårlig vær med regn og vind.  Utvidelsen av 

klubbhuset er også ferdigstilt (mars 2022), gjenstår noe arbeid ute med asfaltering og bygging av 



SIL– Årsmøte for 2021 
 

trapp/rullestolrampe, et stort løft for idrettslaget som gir god plass i kafe, flere toaletter og mer 

lagerplass til undergruppene i kjelleren. Gave fra Solheim barnehage på 1 mill er mottatt, til gjengjeld 

får de lagerplass og tilgang til toaletter. Ny hjemmeside er kommet på plass ved bistand fra Nils Olaf 

Larsen som web ansvarlig.  Granulatfanger må på plass i løpet av 2022, tilbud er mottatt og avgjøres 

til våren. Nye klubbvedtekter (lovnorm) har kommet på plass med bistand fra Hanne Skare og Jens 

Olav Hessen, disse legges frem av Stokmarknes IL på årsmøtet for godkjenning. Frisbeegolf anlegg er 

under planlegging og kan settes i gang i løpet av 2022. Ny tidtakervogn er kjøpt og er fullfinansiert 

gjennom sponsorstøtte. Melbu IL er også med på eiersiden, sammen med Stokmarknes ski og Hadsel 

Maraton. Håndballklubben ser på mulighetene for å innlemmes i Stokmarknes Idrettslag og skal 

behandle dette på sitt årsmøte.  

Til tross for noen vanskelige år med tanke på pandemi, har det vært relativ lite frafall. Dog sees et 

visst frafall og her størst i jentefotballen. Fotball gjennomførte Kick—off høsten 2021 til stor glede for 

barn og unge. Fotballgruppa ønsker å sette et spesielt fokus på jentefotball i det videre arbeidet i 

2022. Skigruppa jobber for å utvikle onsdagsrennkonseptet videre og for å øke antall aktive utøvere. 

De har hatt et stort antall deltakere på onsdagsrenn, men ønsker å få opp antallet som deltar på 

skirenn og jobber med dette som mål. Hadsel Maraton gjennomførte arrangementet sitt i 2021 og 

ser at løping er en aktivitet som er svært populært i alle aldre, i 2022 klarer vi kanskje å komme på 

over 300 løpere med smått og stort.  

Tilskudd/Gaver 

En av de største gavene Stokmarknes Idrettslag har mottatt var fra Solheim Barnehage (nå 

Hoppensprett) på kr. 1 million til utbyggingen av klubbhuset.  

2.3 Økonomisk beretning for 2021 

Følgende årsresultater for Stokmarknes IL:   

kommer 

                                                               Omsetning                         Resultat                               Egenkapital 

Fotballgruppa                                    

Skigruppa                                            

Tråkkemaskin                                       

Hovedlaget                                         

Friidrett, Maraton                                 
 

Sum SIL                                                

 
Årets resultat ……. kommer 
 
Hovedstyrets innstilling til vedtak: 
Årsmøtet vedtar enstemmig hovedstyrets beretning og den enkeltes særidrettsgruppes 
beretning som klubbens samlede beretning for driftsåret 2021. 
 
2.4 Årsberetning Fotball 
 Vedlegg 1 kommer 
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2.5 Årsberetning Ski 
 Vedlegg 2 kommer 
 
2.6 Årsberetning Friidrett 
 Ikke avholdt årlig møte  
 

Sak 3. Regnskap 2021 
kommer 

Sak 4. Budsjett 2022  
Kommer 

Sak 5. Fastsettelse av medlemskontigent/treningsavgift 
Fastsette medlemskontigent, eller gi fullmakt.  
 
Treningsavgift administreres og kreves inn av hver enkelt gruppe.  

Sak 6. Opptak av nye idrettsgrener Stokmarknes IL 
Det legges frem forslag fra Stokmarknes IL at idretten Håndball tas opp som egen idrettsgren 
i Stokmarknes IL og trer inn med eget gruppestyre. 
 

Sak 7. Valg   
Nåværende:  
 

Hovedstyre Navn År Forslag 

Leder Marte Glad Remen 2021-på valg- 1 år Ikke gjenvalg 
Styremedlem Egon Enoksen 2020- på valg- 2 år Gjenvalg 
Styremedlem Kristian Eilertsen 2020- på valg - 2 år Gjenvalg 
Styremedlem Trond olsen  2021-ikke på valg  
Styremedlem  Joakim Eilertsen 2021-ikke på valg  
Vara     
Fotball Vibeke Martinsen Årsmøte fotball  
Ski Bård Sørensen Årsmøte ski  
Hadsel Maraton Marte Glad Remen   

Vara: Ut fra lovnorm kan en av de opprinnelige styremedlemmene endres til vara.  
 
 

Valgkomitè Navn År Nye forslag 

Leder Bengt Are Pettersen På valg- 3 år Ikke gjenvalg 
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Medlem Ståle Stordal På valg – 2 år  
Vara Brita Eilertsen  På valg – 1 år Ikke gjenvalg 

 
 

Kontrollkomitè Navn År Nye forslag 

Leder Hanne Skare På valg – 2 år  
Medlem Per Erik Hagen På valg- 1 år Gjenvalg 

 
 

Revisor Navn År Nye forslag 

Leder Frank Hansen På valg – 1 år  

 
 

Foreslåtte personer må være betalende medlemmer av Stokmarknes IL eller undergruppene, 
dette er Norges Idrettsforbunds lover.  
 

Sak 8. Ny Lovnorm 

 
LOVNORM FOR IDRETTSLAG 

Vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021. 

LOV FOR STOKMARKNES IDRETTSLAG 

Stiftelsesdato: 02.09.1919 

Sist endret: årsmøtevedtak 31.03.2022 

§ 1       Formål 

 

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og 
olympiske og  

paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet 
og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, 
fellesskap, helse og ærlighet. 

 

§ 2       Organisasjon 

 

(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  
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(2)  Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund, Norges Skiforbund og Norges 
friidrettsforbund.  For regler om idrettslagets plikt til å være medlem av et 
særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4). 

 

(3) Idrettslaget er medlem av NIF og dermed tilsluttet Nordland idrettskrets og Hadsel 
idrettsråd.  

 

(4) For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 

 

(5)  For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds 
regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3. 

 

§ 3       Medlemmer 

 

(1) For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., 
gjelder NIFs lov §§ 10-4 og 10-6. 
 

(2) For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og 
organisasjonsregister, gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og 
organisasjonsregister med utfyllende regler. 

 

§ 4       Kjønnsfordeling 

 

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til 
årsmøte/ting i  
overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.  

 

§ 5       Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

 

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 
og 2-7.  

 

§ 6       Inhabilitet 

 

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.   

 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-1
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-4
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/forskrift-om-idrettens-medlems--og-organisasjonsregister/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/forskrift-om-idrettens-medlems--og-organisasjonsregister/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/utfyllende-regler-for-registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-4
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A7%202-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-8
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§ 7       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

 

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9. 

 

§ 8      Refusjon av utgifter og godtgjørelse 

 

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.  

 

§ 9      Regnskap og revisjon mv.  

 

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.  

 

§ 10     Årsmøtet 

 

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen 
utgangen av mars måned.  
 

(2) Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lovnorm 
og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.   
 

(3) Årsmøtets oppgaver: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 
2. Velge dirigent(er)  
3. Velge protokollfører(e) 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne forretningsorden 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten  
8. Behandle idrettslagets årsberetning 
9. Behandle  

a. idrettslagets regnskap 
b. styrets økonomiske beretning 
c. kontrollutvalgets beretning  
d. eventuell beretning fra engasjert revisor 

10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste  
11. Fastsette  

a. medlemskontingent på minst kr 50 
b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter 
12. Vedta idrettslagets budsjett 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-9
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-10
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-1-innledende-bestemmelser/#%C2%A71-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-11
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-13
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-14
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-15
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-16
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-17
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-20
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13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
14. Velge: 

a. Styre med leder, nestleder og to styremedlemmer og en 
vararepresentant. Valgt representant fra gruppestyrene trer i tillegg 
inn som faste medlemmer i styret.  

b. Kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett varamedlem. 
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne 
representantene 

d. Valgkomité med leder, og minst ett medlem og minst ett varamedlem. 
e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 

 

15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.  
 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer 
skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.  
 
For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.  

 
(4) For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs 

lov  
§ 2-19.  

 

§ 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 
- at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten 
 

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

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-21
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-22
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(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. 

 

§ 12 Kontrollutvalg og valgkomité 
 
(1)  For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. 
 
(2)  For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18. 
 
 
§ 13 Grupper 
 

(1)  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. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av 
særforbund krever lovendring, jf. § 2 (2). 

 

(2) Dersom idrettslagets 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 eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.  

b) Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens 
økonomi og aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, 
samt gir eventuelle innspill til saker som behandles av styret eller 
årsmøtet.   

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

d) Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av 
fullmakt gitt av årsmøtet eller styret.  

 

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen 
måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret. 

 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-12
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-18
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§ 14     Lovendring 

 

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2. 

 

 

 

 § 15     Oppløsning, utmelding mv. 

 

(1) Idrettslaget kan vedta oppløsning:  
a. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller  
b. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det 

etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 
måneder senere. 

En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig 
varsler idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte 
behandler forslag om oppløsning.  

 

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. 
Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige 
lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet. 

  

(3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.  

 

(4)  Ved utmelding eller tap av medlemskap skal idrettslagets eiendeler opparbeidet 
som en direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent 
av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets 
overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.  

 
 
 
 
 
 
 
Marte Glad Remen 
Leder for Stokmarknes Idrettslag 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-2

