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Bærusvømmernes 
klubbhå ndbok 
Hva vi er og hva vi står for og hvordan vi utfører det vi driver med – et levende 

dokument som kan endres mellom årsmøtene av styret.   
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Hva er klubbhåndboka 
Klubbhåndboka skal gi svar på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt for 

medlemmer å bli kjent med spilleregler og rutiner i klubben. Håndboka skal sikre kontinuitet i det 

som er bestemt.  

Denne boken er et hjelpemiddel for styret, komiteer, utvalg, trenere, dommere, ansatte, foreldre og 

utøvere. 

I tillegg til klubbhåndboka har vi også en virksomhetsplan som gir oss en målbeskrivelse for hvor vi 

skal.  

Kort historikk om klubben 

Bærumsvømmerne ble stiftet 4.september 1969. I dag er vi Norges største svømmeklubb med over 
2000 medlemmer. Klubben ble startet da Nadderudhallen åpnet dørene. I starten ble det arrangert 
svømmetreninger på dugnad av foreldre, og man betalte 50 øre per gang man møtte opp. Ikke 
mange år etter at klubben ble startet arrangerte vi NM for første gang. Den gang bodde alle 
svømmere som deltok på skoler i nærområdet – guttene på èn  skole og jentene på en annen. 
Mellom disse skolene gikk fedre patruljer med hunder for å være sikre på jentene og guttene holdt 
seg på skoleområdene.  Klubben ble landets beste svømmeklubb i sesongene 2006-2009 på både 
junior- og seniornivå. Klubben er også den eneste i Norge som har tatt 2 VM-gull med Aleksander 
Hetland (2012) og Alexander Dale Oen (2011). Målet vårt er å være blant de tre beste klubbene i 

landet på senior og juniorsiden.  

Verdier, visjon og virksomhetside 

Virksomhetside 
Bærumsvømmerne skaper vinnere på alle nivåer gjennom svømmeglede og mestring i et godt miljø, 

og ved mangfold i tilbudene. 

Visjon 
Vi jobber for å bli en europeisk mønsterklubb. 

Bærumsvømmerne satser offensivt både sportslig og organisasjonsmessig. Bærumsvømmerne tilbyr 

svømmetrening på forskjellige nivåer - konkurransegrupper, treningsgrupper, rekruttgrupper, 

mastergrupper og mosjonsgrupper. I tillegg holder vi svømmekurs for både barn og voksne gjennom 

hele året. Klubben drifter også Hundsund Bad gjennom et eget datterselskap, Bassengdrift AS. 

Vi trener i dag i Nadderudhallen, Berger svømmehall og på Hundsund bad. Tilgang på bassengtid er 

en stor utfordring for klubben. På lang sikt arbeider vi også aktivt for at 50-meters svømmeanlegg i 

idrettsparken på Rud/Hauger blir realisert. 
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Våre verdier 

 Inkluderende 
Hos oss betyr det å inkludere å få alle til å føle seg som en del avsvømmefamilien. Vi skal 
virkelig sette pris på hverandre, og engasjere oss for andre. For å få til dette må vi tåle 
forskjeller. Det betyr også at vi skal respektere andres meninger. Vi skal også unne hverandre 
glede over fremgang, selv om den ikke er vår egen. 

 Profesjonell 
Hos oss betyr profesjonell at vi er seriøse og målrettede. Vi skal være ansvarsfulle og ha en 
klar formening om det vi driver med. Alle kan være dedikert til å videre utvikling, både som 
individ og gruppe. For den toppidrettssatsende betyr profesjonell det å være en 24-
timersutøver med kunnskap om idretten. 

 Sulten 
Hos oss betyr sulten å være offensive og alltid søke forbedring. Vi skal fremstår som krigere. 
Vi skal gjøre mer av det som gir oss den indre driven til å yte litt ekstra. Viking! 

 Ekte 
Hos oss betyr ekte å følge regler for en ren idrett. Når alle bidrar til en klubb som er bygget 
opp på en ekte måte, stiller alle opp på arrangementer, dugnader og stevner. Vi svømmer 
etter reglene, og er ærlig mot oss selv og andre. En ærlig utøver har ekte kjærlighet for 
svømming! 

Våre målområder 
Bærumsvømmerne har som hovedmål å være «Norges mønsterklubb i svømming».  

På bakgrunn av dette har vi satt flere delmål.  

Svømmeskolen: 

 være Norges ledende innen svømmeopplæring.  

 Kvalitativt mål: Øke overgangen fra kurs til treningsgrupper fra 0,5% til 2%  

Breddesvømming:  

 Ledende på vannaktivitet for bredden 

Konkurransesvømming: 

 Flest utøvere på landslaget 

Klubbutvikling: 

 Være ledende på klubbutvikling og organisasjonsutvikling  

For ytterligere informasjon om hvordan mål skal oppnås henvises det til BSVs virksomhetsplan.  
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Organisasjon 

 

Årsmøtet 
 Årsmøtet er Bærumsvømmernes høyeste myndighet. 

 Innkalling til årsmøter annonseres på BSVs hjemmesider med minst en måneds varsel. 

 Innkomne forslag skal være styret i hende to uker før årsmøtet og sakspapirer sendes ut 1 

uke før.  

 Alle idrettslagets medlemmer som har betalt medlemskontingent har adgang til årsmøtet. 

Stemmerett har alle som er 15 år eller eldre. Foreldre/ foresatte har ikke fullmakt til å 

stemme for medlemmer under 15 år. Foresatte må selv være medlemmer for å ha 

stemmerett. . 

 Protokollen fra årsmøtet sendes til samordnet registrering (Altinn), idrettsrådet i Bærum 

kommune, samt Akershus svømmekrets. Protokollen legges også ut på BSVs nettsider 

 Årsmøte legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med å bestemme 

hvordan klubben bør drives bør stille på årsmøtet. 

 Årsmøtet gjennomføres slik det er fastsatt i BSVs lover, § 13 – 17. 

Valgkomite 
Valgkomiteen har en av BSV viktigste oppgaver. Den har ansvar for å nøye vurdere medlemmer som 

ønsker å bidra inn i styret i klubben, og å finne disse. 

Styret har ansvar for å innstille kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen velges på årsmøtet. 

Valgkomiteen rapporterer til årsmøtet og plikter å legge frem sin innstilling på årsmøtet. Innstillingen 

må være klar senest en uke før årsmøtet.  
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Valgkomiteen plikter å: 

 Utarbeide en arbeidsplan for innværende valgperiode 

 Diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning 

 Avklare om gjenvalg ønskes (sittende styremedlemmer) 

 Avklare hva slags funksjon og kompetanse som trengs inn i styret når personer går ut av 

styret. 

 Avklare om styret trenger styrking av kompetanse for å nå målene, og hvilke funksjoner 

som børe styrkes eller fornyes. Styret skal selv komme med en egen vurdering – hva som 

mangler og hva som har fungert bra.  

 Gi alle medlemmer av klubben mulighet til å foreslå kandidater til styremedlemmer (f.eks 

publisere dette på nettsider i god tid før årsmøtet) 

 Gi kandidater kjennskap til klubbens mål og søke å finne kandidatens egen oppfatning av 

målene.  

 Ta en samtale med alle det er kommet innkomne forslag på før de tar en avgjørelse på 

hvem de innstiller til valg. 

 Sørge for at aktuelle kandidater er medlemmer i BSV, slik at de er valgbare før årsmøtet 

gjennomføres.  

 Under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag 

 Etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeide 

Styret 
Leder, nestleder, fem styremedlemmer og to varamedlem – til sammen 7 medlemmer og 2 

varamedlem. 

I utgangspunktet skal det gjennomføres møter når leder bestemmer det eller et flertall av styret 

forlanger det. I praksis har det vært gjennomført møter hver måned de siste fem år. Normalt vil 

Daglig Leder og Sportslig Leder kalles inn til styremøter. Andre kan kalles inn ved behov. Styrets leder 

avgjør behovet.  

Styrets oppgaver 

 

 Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

 Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak 
som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, sørge for at idrettslaget har 
en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig 
økonomistyring. 

 Etter behov å oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 
mandat/instruks for disse. 

 Representere idrettslaget utad. 

 Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. 

Styrets leder 

 Er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger.  

 Møter for klubben på seminar, konferanser o.l 

 Er ansvarlig for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet 

 Skriver årsberetning for styret 
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 Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene 

 Ansvarlig for å opprettholde kontakten mellom daglig leder, sportslig leder og styret 

 Utarbeide instrukser for styret og forslag til handlingsplan til styret 

 Skal skape entusiasme og motivere deltakerne i styret til å jobbe mot felles mål 

 Overordnet ansvarlig for at all dokumentasjon i klubben til enhver tid er oppdatert 

Styrets nestleder 

 Fungerer som leder under styreleders fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at 

han/ hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt 

 Bistår ved behov styrets leder med alle beskrevne oppgaver for leder 

 Deltar på alle styremøter i BSV 

Andre styremedlemmer roller/ oppgaver 

 Økonomiansvarlig 

 Organisasjonsansvarlig 

 Ansvarlig for stevnekomiteen 

 Sekretær 

o Fører referat over alle styremøter. Referat sendes ut senest sju dager etter avholdt 

møte 

o Tar seg av alle typer inngående og utgående post 

o Lager møteplan i samarbeid med hele styret og distribuerer denne til alle 

styremedlemmer 

 Dugnader 

 Sponsoransvarlig 

Ansatte i BSV 
Daglig leder i klubben er 100 % fast ansatt og har ansvar for daglig drift av klubben. Daglig leder er 

ansatt av styret og rapporterer til styret gjennom styreleder. Arbeidsoppgaver og ansvarsområder gis 

av styret gjennom styreleder. Selv om klubben har daglig leder, er det fortsatt styret som har juridisk 

ansvar for klubben. 

Daglig leder 

Daglig leder er overordnet ansvarlig for ansatte i klubben.  

Daglig leder i BSV er videre:  

 Kontaktpunkt for offentlige myndigheter, NIF, Idrettskrets, NSF og Idrettsrådet 

 Utfører pliktig rapporteringer til myndigheter og andre 

 Ansvar for å søke bassengtid i hallene i Bærum 

 Kontaktpunkt for media  

 Ansvar for oppfølging av HMS, og at Virksomhetsplan og strategier følges opp 

 Ansvarlig for idrettsregistrering, medlemsregister, lisensregistrering 

 Ansvarlig for økonomi og økonomirutiner er på plass og følges 

 Forestå utbetalinger (lønn, inngående fakturaer) og utgående fakturering 

 Påse at politiattest er i orden for alle ansatte, styret og frivillige som jobber med barn og 

unge i klubben 
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 Overordnet ansvarlig for regnskap og bilagsføring i samarbeid med lønnet regnskapsfører 

 Til enhver tid å ha oversikt over lagets økonomiske situasjon og oppfølging av denne 

 Lede budsjettprosessen i løpet av høsten og utarbeide budsjett. Budsjettet  presenteres og  

vedtas senest i løpet november måned.  

 Være kontaktperson overfor lotteritilsynet og sørge for at søknader på f.eks idrettsbingo og 

julekalenderlotteri er sendt inn innen gitte frister 

 Ansvarlig for årsregnskap i samarbeid med regnskapsfører og at regnskap godkjennes av 

revisor. Fremlegging av regnskap på årsmøtet. 

 Sender årsmøteprotokoll til samordnet registrering (altinn), idrettsrådet i Bærum, samt 

Akershus Idrettskrets.  

 Styrer BSV medlemsregister 

Sportslig leder 

Sportslig leder er en 100 % stilling. Sportslig leder rapporterer til Daglig leder og deltar på styremøter. 

Sportslig leder er ansvarlig for oppfølging av trenere og ungdomsutvikler. 

Videre er sportslig leder ansvarlig for:  

 Planlegging av og koordinering av klubbens sportslige aktiviteter, terminlister og 

reiseaktivitet etc. Fordeling av trenere på aktiviteter. 

 At planlagt aktivitet og samlinger gjennomføres i henhold til planer og budsjett 

 Påmelding til stevner gjennomføres i tide 

 Oppfølging av landslagsutøvere 

 Treningsfilosofi, strategi og sportslig struktur 

 Sportslig planverk 

 Kontakt med presse der dette er naturlig 

Kursansvarlig 

Kursansvarlig skal planlegge, lede og utvikler driften av BSVs svømmeskole. Basert på erfaring og 

analyse bestemmer kursansvarlig antall kurs og tidspunkt for kurs. Kursansvarlig rapporterer til Daglig 

Leder. 

Videre er kursansvarlig ansvarlig for å: 

 Oppdatere skriftlig utdanningsmateriell for instruktørene 

 Koordinere kompetanseutvikling av instruktørene 

 Analysere muligheter for vekst i svømmehallene i Bærum 

 Evaluere kvaliteten på svømmeskolen 

 Skrive en evalueringsrapport på slutten av hver runde og gi innspill til årsrapporten. 

 Sørge for at alle instruktører tar livredningsprøven årlig 

 

Medlemsregister 
Daglig leder er ansvarlig for BSVs medlemsregister. Daglig leder er også ansvarlig for gjennomføring 

av idrettsregistreringen. 
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Medlemsregisteret for kursdeltagere ligger i www.tryggivann.no. Tryggivann-registrering gjøres for 

hver enkelt person primært av det enkelte medlemmer eller foresatte. Daglig leder henter ut excel-fil 

over alle medlemmer ved behov.  

Medlemslister for treningsgrupper ligger på excel-fil som er lagret på serverområdet til BSV.  I tillegg 

ajourføres det en liste med “ikke-aktive”-medlemmer (foreldre etc)., samt data for styret og 

underkomiteer, trenere og instruktører.  

Registeret skal omfatte følgende data: Navn, foresatte for barn, telefonnummer, e-post, adresse og 

fødselsår, samt hvilken gruppe de hører under.  

Endringer i medlemsregisteret kommer enten som følge av:  

1) Nye svømmere inn i klubben 

2) Svømmere slutter i klubben 

3) Flytting mellom to grupper internt 

4) Endringer i persondata pga bostedsflytting, nytt tlfnr 

5) Ikke-aktivtmedlem inn eller ut av klubben 

 

1) Nye svømmere inn i klubben: 

Når det starter ny svømmer i klubben, skal den som bestemmer hvilken gruppe vedkommende 

starter i, varsle daglig leder eller administrasjonen slik at de får oppdatert medlemsregisteret. 

Dette er viktig for at rett sum settes i faktura, og faktura sendes ut.  

 

2) Svømmer slutter i klubben: Det enkelte medlem er selv ansvarlig for å si fra til trener/ 

administrasjon om at han/ hun slutter i klubben. Informasjon går deretter videre til daglig leder 

som koordinerer dette. Dersom det kommer krav om tilbakebetaling avgjøres dette av daglig 

leder. 

 

Får noen andre i klubben mistanke om at noen har sluttet i klubben, skal administrasjonen 

varsles slik at de kan sende en henvendelse til vedkommende.  

 

3) Flytting mellom grupper: Ved opprykk eller andre endringer av gruppe internt skal beskjed gis til 

ny trener, og administrasjonen skal varsles. Det forutsettes at den enkelte medlem ikke belastes 

ekstra treningsavgift dersom man flyttes opp i løpet av sesongen. Administrasjonen oppdaterer 

medlemsregisteret. 

 

4) Endring av persondata: Den enkelte er selv ansvarlig for å si fra til trener eller administrasjon om 

endringer av persondata. Trener er ansvarlig for å gi beskjed med en gang han/ hun varsles.  

 

5) “Ikke-aktivt-medlem inn eller ut av klubben: Ønske om medlemskap sendes til 

post@barumsvommerne.no. Daglig leder sørger for nødvendig registrering og sender ut 

betalingsinformasjon. Medlemmer som ikke har betalt årskontingent i løpet av året slettes. 

 

http://www.tryggivann.no/
mailto:post@barumsvommerne.no
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Komiteer og representanter 

Kontrollkomite 

1) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med BSVs økonomi. De skal påse at klubbens midler er 

anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. De skal også påse at 

foretatte økonomiske disposisjoner er i henhold til klubbens og NIFs lover og beslutninger 

fattet av årsmøte. Kontrollkomiteen skal også forsikre seg om at klubbens interne 

økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.  

 

2) Kontrollkomiteen skal påse at klubbens regnskapsførsel er pålitelig, at årsregnskap, 

kvartalsregnskap og rapporter gir et korrekt bilde av klubbens drift og finansielle stilling. Ved 

gjennomgang av regnskapene skal komiteen vurdere klubbens finansielle stilling, forvaltning 

og drift.  

 

3) Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og 

utvalgsprotokoller. De skal også gjøre seg kjent med rapporter fra engasjert revisor. 

Kontrollkomiteen kan bygge på det som engasjert revisor har utført hvis den finner dette 

hensiktsmessig.  

 

4) Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine handlinger og avgi beretning til årsmøtet om 

gjennomgang av årsregnskap og klubbens anliggender for øvrig, herunder budsjett og 

oppfølging av budsjett, forvalting generelt, og styrets arbeid/ beretning.  

 

5) Kontrollkomiteen skal også avgi beretning til klubbens årsregnskap. For øvrig skal 

kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere gjennom 

nummererte rapporter til klubbens styre og revisor.  

 

6) Kontrollkomiteen kan be  revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den ønsker utført 

dersom den finner dette påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende 

revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret 

må informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for 

revisor.  

 

Stevnekomite 

Stevnekomiteen er ansvarlig for gjennomføring, planlegging og evaluering av alle stevner i BSVs regi 

og sørge for at de gjennomføres på best mulig måte. 

 Stevnekomiteens leder utpekes av styret, og leder har fullmakt til selv å utpeke komitemedlemmer 

som er kvalifiserte. 

Stevnekomiteen består videre av:  

 Tidtakeransvarlig 

 Sekretariatsansvarlig 

 Cafeansvarlig 
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 Rigg/ ryddansvarlig 

Gjennomføring av stevner gjennomføres etter klubbens gjeldende terminplan. Datoer for stevner 

planlegges i samarbeid med Sportslig og Daglig leder.  

Stevnekomiteens største utfordring er Bærum Open. Denne arrangeres i starten av desember i 

Nadderudhallen.  

Tidtakerasvarlig 

Det er en fordel om tidtakeransvarlig innehar dommerkompetanse, men dette er ikke et krav. 

Oppgaver for tidtakeransvarlig: 

 Møter i stevnekomiteen 

 Sette opp lister over deltakere ved stevner 

 Varsle tidtakere i god tid før stevnet, sende ut tidtakerinstruks til alle tidtakere via e-post 

 Ta kontakt med tidtakere i forkant av stevnet for å få bekreftet at de kommer som oppsatt 

 Varsle stevneleder umiddelbart dersom det oppstår problemer med å dekke tidtakerbehovet 

 Sørge for at utstyr er på plass før oppmøte av tidtakere 

 Ta i mot tidtakerne min. 30 min før stevnet starter 

 Opplæring av tidtakere i forkant av stevnet 

 Lede tidtakerne under stevnet 

Instruks for tidtakere finnes i vedlegg xx.  

Cafeansvarlig 

Cafeansvarlig er ansvarlig for drift av cafe, inngang og dommerservering før, under og etter stevner. 

Personen skal ha kontroll på bestilling av mat og drikke, levering av kaker, vaffelrøre osv og 

mannskap til å gjennomføre et stevne.  

Personen har også ansvar for opptelling av kassen, føring av kassedagbok, samt sponsorer i cafeen.  

Rigg/ ryddansvarlig 

Rigg/ ryddanvsvarlig er ansvarlig for gjennomføring i for- og etterkant av stevner. Henge opp 

bannere, bistå lydmann og tidtakerbord, rydding i hallen osv.  

 

 

Dommeransvarlig 

Dommeransvarlig skal arbeide for at klubben til enhvert tid disponerer egne godkjente dommere 

(kretsdommere og forbundsdommere) som etter behov kan benyttes under avvikling av approberte 

stevner i Akershus Svømmekrets. 

Videre har dommeransvarlig også ansvar for: 

 Koordinering av dommerutdanning opp mot Akershus svømmekrets 

 Å ha oppdatert informasjon over kvalifiserte dommere i klubben 
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 Melde inn endringer til svømmekretsen dersom forbundets litster over lisensierte dommere 

ikke stemmer overens med klubbens eget register 

 Planlegge kompetanseutvikling av BSVs dommere 

 Oppfølging av oppførte dommere i forkant av svømmestevner i BSVs regi 

 Formidling av informasjon vedrørende dommerutdanning innad i klubben 

 Motivering av foresatte (og medlemmer over 14 år) til å søke kretsdommerutdanning – 

koordinere behovet i samarbeid med valgkomiteen 

 Motivering av kvalifiserte kretsdommere til å søke forbundsdommerutdanning 

 Ved behov og etter innkalling delta på styremøter eller stevnekomitemøter i BSVs 

vedrørende saker som berører oppgaver/ funksjon som klubbens dommeransvarlig.   

BSVs representanter i Bærum Idrettsråd, svømmekretsen, idrettskretsen eller 

svømmetinget.  

BSV ønsker å være representert i fora som er viktige for klubben. Bærum idrettsråd, Akershus 

Svømmekrets, Akershus Idrettskrets og Norges Svømmeforbunds Svømmeting er eksempler på 

viktige fora for idretten og for klubben.  

BSVs representant skal søke å ivareta klubbens interesser i og til det beste for svømmeidretten i de 

fora han/hun sitter i. Representanten skal fungere som talerør og informasjonskanal mellom BSV og 

fora.  

Representanten skal:  

 Ivareta klubbens og svømmeidrettens interesser  

 Holde seg informert om hva som skjer i foraet og videreformidle forhold som berører eller 

har særlig interesse for klubben til BSV. 

 Utføre arbeidsoppgaver tilknyttet vervet. Ved behandling av evt. taushetsbelagte forhold i 

skal denne informasjonen ikke tilflyte klubben eller tredjepart.  

 Ved eventuelle lojalitetskonflikter skal kretsens eller svømmeidrettens interesser gå foran. 

 Representere BSV og ha mandat til å stemme over saker som er satt på dagsorden. 

Representanten plikter og i forkant drøfte enkeltsaker som berører klubben direkte med 

styret i BSV, før stemme avgis.  Dette for å sikre at man ivaretar klubbens syn. 

 Representanten plikter å delta i møter som holdes i regi  av fora han/hun sitter i, så sant man 

ikke er avskåret fra dette.  

 Ved behov å delta på styremøter vedrørende saker som berører funksjoner og oppgaver som 

klubbens representant. 

Medlemmer 
Medlemskap i BSV er gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.  

For å være valgbar må et medlem være fylt 15 år, ha vært tilsluttet idrettslaget i minst en måned og 

ha betalt kontingent.  

Medlemskap opphører ved utmelding, strykning eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig og får 

virkning når den er mottatt.  
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Strykning kan finne sted om et medlem skylder kontingent for mer enn et år. Medlem som strykes 

kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter 

forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side.  

Ansatte kan være medlem av klubben, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan ikke velges til 

verv i klubben.  

Innmelding i klubben skjer ved å delta i en treningsgruppe eller på svømmekurs. Barn som går på 

svømmekurs registreres på riktig kurs og betaler medlemskontingent som del av første betaling i 

året.  

Medlemskontingent 

Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak.   

Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem. BSV har ikke familiemedlemskap. Hvert 

medlem må registreres med navn og betalt beløp, slik at revisor kan kontrollere medlemslister mot 

regnskap. 

 Kursdeltagere: 150,- 

 Treningsgrupper: 250,- 

 Ikke-aktive medlemmer: 250- 

Treningsavgift 

Treningsavgiftene fastsettes utfra tilbud om antall ganger treninger, og aktiviteter.  

 Elite kr 6 600 

 K1 kr 5 500 

 K2 kr 5 000 

 K3 kr 4 500 

 K4, T1, R1 og R2 kr 4 000 

 Masters & Trim Berger kr 1 500 

 Masters H-sund kr 2 000 

 Tilrettelagt svømming Haug kr 2 500 

Fritak av økonomiske årsaker 

Det finnes støtteordninger som skal bidra til at alle barn og unge skal få tilgang til trening – uavhengig 

av foreldrenes økonomiske evne: 

1. Hver enkelt barne- og ungdomsskole har et beløp som kan benyttes blant annet for betaling av 

treningsavgift. Tiltaket har som mål at alle barn og unge i Bærum kan delta i aktiviteter som er vanlig 

for barn og unge i samme alder. Barn/unge og foreldre som ønsker hjelp kan ta kontakt med sin skole 

ved kontaktlærer, rektor eller helsesøster. 

2. Utstyrsboden: Hos Utstyrsboden kan familier låne sportsutstyr og også få gratisbilletter til kino, 

svømmehall og fotballkamper. Se Bærum kommunes hjemmesider for retningslinjer. 

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Barn-og-

unge/Ungdomstjenesten/Utstyrsboden/ 

3. Dersom foreldre er brukere av sosialhjelp hos NAV, kan NAV kontaktes for å avklare søknad om å få 

dekket kostnader til treningsavgifter for fotball, håndball og liknende for barn og unge. 
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4. Det er også mulig å søke idrettslaget om fritak for treningsavgift. Ta kontakt med din trener, 

eventuelt daglig leder på epost (asa@barumsvommerne.no 

 

Innkrevningsrutiner:  

Faktura sendes ut via www.tryggivann.no for svømmekurs og manuelt for treningsgrupper.  

Første purring 14 dager etter forfall. 

31.12 kan medlemmer som ikke har betalt strykes. 

Svømmehaller 
BSV trener i tre haller, Nadderudhallen, Bergerhallen og Hundsund Bad.   

Klubben drifter også Hundsund Bad gjennom datterselskapet Bassengdrift,  og har derfor utvidet 

treningstid når denne hallen er stengt for publikum.  

Økonomi 
 Styret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi 

 Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. 

 Alle innkjøp over 10 000,- skal godkjennes av styret. 

 Alle betalte fakturaer skal attesteres av to personer, den som har bestilt varen og daglig 
leder. 

 Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene. 
 

Regnskap 
Klubben skal føre et regnskap i henhold til regnskapsloven. Kvartalsrapporter presenteres for styret 

hvert kvartal av daglig leder.  

Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette penger som tilhører 

klubbens medlemmer inn på personlige kontoer. 

Alle egenandeler og staravgifter skal betales gjennom klubben. 

Når en reiser med et lag kan det betales ut forskudd til lagleder, han skal da levere inn reiseoppgjør 

og kvitteringer for brukte penger. 

En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut.  Dette 

skjemaet er et standardskjema.  Skjemaet sendes daglig leder med en gang utlegg har skjedd og 

senest en måned etter.  

 

mailto:asa@barumsvommerne.no
http://www.tryggivann.no/
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Retningslinjer og regler for BSV 

Bestemmelser om barneidrett 
Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. For 

konkurranser i barneidretten gjelder følgende: 

 Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra de fyller 6 år, først og fremst i 

egen klubb 

 Resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser kan benyttes for barn fra det året de 

fyller 11 år.  

 Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 11 år.  

 Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne idrettsarrangement i Norge, Norden og 

Nordkalotten.  

 Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.  

 Fra det året barnet fyller 13 år kan det delta i mesterskap som NM, EM og VM.  

 Særidrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem som ansvarlig for 

barneidretten.  

I BSV ligger dette under styrets leder(????).  

Mobbing 
I BSV aksepterer vi ikke mobbing. Vi er opptatt av at alle medlemmer skal få gjennomføre aktiviteter i 

trygge omgivelser. Vi tar vare på hverandre. Mobbing tolereres ikke.  

Hvis noen opplever mobbing/ har kjennskap til mobbing i klubben: 

 Foreldre som får vite om mobbing må kontakte klubben (enten gjennom styret, trener eller 

administrasjon) 

 Trenere må være ekstra observante overfor mobbing 

 Utøvere må få vite at hvis de opplever eller ser at det foregår mobbing må de melde fra til 

trenere/ foresatte slik at tiltak kan settes inn.  

Seksuell trakassering 
Dessverre så forekommer seksuell trakassering og overgrep også i idretten. I BSV har vi flg 

retningslinjer, basert på Norges Idrettsforbunds retningslinjer:  

Utsettes du for seksuell trakassering eller seksuelle overgrep: 

 Ta kontakt / søk hjelp hos en du stoler på. 

 Kontakt ledelsen i klubben/idrettslaget, eventuelt idrettskretsen, særforbundet eller 

Idrettsforbundet. 

 Kontakt Likestillings- og diskrimineringsombudet, post@LDO.no tlf. 23157300 

Har du mistanke om seksuelle overgrep eller seksuell trakassering:  

For å få et bedre idrettsmiljø og forebygge seksuell trakassering og overgrep, er det viktig at de som 

utsettes for dette tør å ta opp saken. Dette er vanskelig, ikke minst når det gjelder barn og unge. 
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Utøvere som utsettes for seksuell trakassering av noen i støtteapparatet kan være redde for straff, 

føle usikkerhet, skam, skyld og redsel for ikke å bli trodd.  

Det er viktig å presisere at dersom noen i idretten har mistanke om seksuell trakassering eller 

overgrep bør dette varsles, ente man er foresatt, del av støtteapparat eller utøver. For unge utøvere 

er det ofte lettere å snakke med en annen person enn selv direkte konfrontere den som har en atferd 

som oppleves som trakassering.  

Les mer om idrettens retningslinjer her: 

http://www.idrett.no/tema/lover/retningslinjer/Documents/BROSJYRE_seksuell%20trakassering_NO

RSK_WEB.pdf 

Alkohol 
1) BSV skal være en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. 

(NIFs lov §11-2g). 

2) Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og 

alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn 

og unge og ikke nyte alkohol i samvær med mindreårige utøvere.  

3) Medlemmene i organisasjonen skal informeres om skadevirkninger alkohol har på 

prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljøet.  

4) Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. Alkohol skal ikke nytes på 

tribunene.  

5) Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en 

vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige produkter.  

Politiattest 
BSV avkrever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som 

innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med 

funksjonsnedsettelse.  

Daglig leder er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest.  

Alle som trenger politiattest søker om dette via nettet: 

http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx 

Politiattest vises frem til daglig leder. Daglig leder lagrer opplysninger om hvilke personer som er 

avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisning. Selve attesten beholdes av søker.  

Hvis du ikke fremviser attest eller du har anmerkninger på attesten vil du ikke kunne ha et tillits- eller 

ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med funksjonshemming. 

 

Forsikringer med BSV 

Reiseforsikring 

En egen reiseforsikring er nødvendig når du reiser på stevner og leirer med BSV. Klubben har ikke 

egen reiseforsikring som dekker avbestilling ved sykdom eller andre hendelser når vi er på tur. 

http://www.idrett.no/tema/lover/retningslinjer/Documents/BROSJYRE_seksuell%20trakassering_NORSK_WEB.pdf
http://www.idrett.no/tema/lover/retningslinjer/Documents/BROSJYRE_seksuell%20trakassering_NORSK_WEB.pdf
http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx


17 
 

Reisevirksomheten i klubben er stor, og vi er ofte mange på tur. Dette gjør at vi er tidlig ute med 

booking av transport og overnattinger for å senke kostnader og egenandeler. Ulempen er at 

”budsjettreiser” gir liten eller ingen fleksibilitet med hensyn til eventuelle avbestillinger. 

Alle må ha reiseforsikring med avbestillingsforsikring som gjelder for familie. På denne måten vil man 

ikke lide økonomisk dersom deltageren blir syk og må melde avbud. Utover sykdom gjelder en slik 

avbestillingsforsikring også i forbindelse med andre hendelser av alvorlig karakter i familien. 

 

Sjekk din egen forsikring for detaljer og anskaff en dersom dere ikke allerede har. 

Sett dere også inn i dekningen for reisegods og lignende. Det hender dessverre at ting blir 

mistet/stjålet når man er på tur. 

 

 Skulle deltakeren i tillegg bli syk/skadet på reisen skal man heller ikke glemme behandlingsutgifter 

og hjemtransportkostnadene, som kan være greit å få dekket om noe galt skulle skje. 

 

Når du reiser innen EØS-områder bør man også ha med seg Europeisk Helsetrygdkort. Dette kan 

bestilles på www.trygdeetaten.no (kostnadsfritt). 

  

Ansvarsforsikring 

Klubben har egen ansvarforsikring gjennom Norges Svømmeforbund som gjelder for de aktiviteter og 

arrangementer klubben har.  

Forsikring for unge opp til og med 12 år 

Gjennom NIF har Bærumsvømmerne en forsikringsordning som gjelder for alle som deltar på 

aktiviteter via BSV.  

Fra 13 år og oppover må deltagere ha en grunnlisens for å være dekket av idrettskadeforsikringen. 

Foreldrevettregler 

Bærumsvømmerne ønsker engasjerte foreldre som er interessert i barnas aktiviteter. Vi er også 

avhengig av foreldre for å drive klubben og ønsker et godt samarbeid. 

 Er du foreldre til en av våre svømmere? Da forventer vi at du: 

 Bidrar til at utøverne kommer i tide til treningene. 

 Setter deg inn i reglene som gjelder for svømmere, trenere og foreldre - og følger med på info fra 

klubben slik at en på en best mulig måte samarbeider med klubben for at svømmeren skal få mest 

mulig ut av treningen. 

 Ikke involverer deg i treningen 

Ta heller ikke kontakt med trener eller svømmer under treningen. Ikke kommuniser med barna, la 

treneren gjøre dette. Du må veldig gjerne se på når de trener. 

 Holder kontakt og informerer trener om spesielle ting 

Ta gjerne kontakt etter trening eller på mail. Telefoner bes gjort på dagtid. God kontakt mellom 

trener og foreldre er viktig for barnets utvikling. 
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 Er støttende og heiende 

I utgangspunktet er det trenere som skal følge opp utøveren under stevnet mht det sportslige. Ikke 

straff eller kritiser barnet hvis resultatet ikke blir som forventet. Støtt og gi ros – vis at du er like glad i 

barnet uansett. 

 Stiller på dugnader 

Vi må ha hjelp til å arrangere egne stevner og må også ha en foreldrekontakt pr gruppe som tar 

ansvar for at gruppene har minimun 1-2 sosiale arrangementer i løpet av år. I tillegg har klubben en 

julekalender som selges hvert år av våre medlemmer.. 

 Kontakter oss direkte hvis du lurer på noe 

Lurer dere på noe er det mulig å kontakte klubbens ansatte og spørre dem direkte. Dette kan være 

oppklarende. Ved uenighet – snakk med den det gjelder, ikke om. 

 Respekter klubbens arbeid 

Det er frivillig å være medlem, men er du med følger du klubbens regler. 

 Engasjer dere, men husk at det er barna, ikke dere som driver idrett. 

 Oppmuntre de til innsats og engasjement. 

 Møt ikke barnet med spørsmålet «Vant du?» – spør heller «Var det morsomt?» 

 Respekter treneren og dennes arbeid 

Anerkjenn denne ovenfor barna dine. 

 Lær barna god oppførsel og folkeskikk 

Gå foran som gode eksempler. Dere skal støtte deres barn, men ikke være blinde for at de også kan 

ha feil 

 Lærer barna å takle både motgang og medgang. 

 Motiverer barnet ditt 

Er du positiv til trening, påvirker det barnet ditt til å være positive på trening. 

 Vis god sportsånd og respekt for andre. 

 

Trenerregler 

BSV har mål om å være landets beste klubb – for topp og bredde. Trenere ansettes for å bidra til å 

nå dette målet. 

Alle trenere forventes å være sterkt motiverte, engasjerte, profesjonelle og opptatt av aktivt å bidra 

til at klubben utvikles og medlemmene presterer og trives. 

 

Trenerne forventes å gå foran som gode eksempler overfor utøverne. Skal vi kunne stille krav til 

utøverne må vi også stille krav til trenerne. 

I BSV ønsker vi at trenere skal jobbe i et team der en utvikler, utfyller og utfordrer hverandre. 

Alle trenere skal følge klubben utviklingstrapp slik at det som gjøres på de ulike gruppene er 

samordnet. 

Krav til trenere: 

 Punktlighet – kom presis 

Forventes dette av utøvere må trenere selv være det. 

 Forberedt 

Program og opplegg til hver trening skal være forberedt på forhånd. 
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 Målrettet 

Trenere skal jobbe mot de mål som er for gruppen og klubben. 

 Konsekvent og bestemt – med et smil 

Det er et mål å ha disiplin med et smil. 

 Respektfull 

Utøvere skal møtes med respekt og ingen utøver skal skjemmes ut i påsyn av andre. 

 Ved disiplinærproblemer tas det aktuelle problem først med utøveren på tomannshånd. 

Dersom dette ikke fungerer kontaktes utøvers foreldre og sportslig leder informeres skriftlig og 

muntlig. Ingen utøver kan utestenges eller flyttes fra en gruppe uten at ovenstående er gjennomført. 

 Informativ 

Treneren skal sende ut nødvendig info regelmessig og i god tid. 

 Tydelig 

Trenere skal være tydelige og konsekvente i sin kommunikasjon. 

 Aktiv og engasjert 

Feedback til alle, aktivt oppmuntrende men også konfronterende. 

 Selger 

En del av jobben er å informere, motivere og selge ”budskapet” til utøverne. 

 En- til-en samtaler skal gjennomføres minst en gang per halvår. 

 Lagbygger 

Trener skal jobbe aktivt for å skape tilhørighet, trivsel og et godt sosialt miljø. Derunder påvirke 

foreldrekontakt til sosiale arrangementer. 

 Registrering og dokumentasjon. 

Oppmøte i gruppene skal registreres og videreformidles til sportslig leder og daglig leder. 

 Mobiltelefoner, annet elektronisk utstyr og aviser skal normalt ikke benyttes av trener under 

trening. 

  

 Utøverregler 

For at vi skal få god læring, god trivsel og gode resultater er det viktig med klare spilleregler, gode 

holdninger og god disiplin, i tillegg til fokus og innsatsvilje. 

Vårt mål er å være landets beste svømmeklubb, ikke bare på resultater, men også på trivsel og 

samhold. For å nå dette må også svømmerne ta ansvar for at treningene blir bra og trivelige. 

Vi ønsker disiplin med et smil, men dette forutsetter at svømmere følger reglene og ikke ødelegger 

treningen, verken for seg selv eller andre. 

Svømmere i vår klubb forventes å: 

 Være punktlige 

Dette betyr å komme tidsnok, ferdig dusjet og skiftet, og klar når treningen skal starte. 

 Å høre nøye etter når trener snakker 

Når trener instruerer må du følge nøye med og konsentrere deg om å gjøre oppgavene riktig. 

Fortsett å prøve selv om du ikke får det til med en gang:-) 

 Følge starttider 

Du må starte nøyaktig når du får beskjed. 

 Holde orden på ditt eget svømmeutstyr 

Ha utstyr i orden og klart på kanten når treningen begynner. 
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 Huske drikkeflaske og etter-treningsmat 

Ha med vannflaske og noe mat å spise til rett etter trening. 

 Oppføre seg respektfullt ovenfor andre utøvere og trenere 

Mobbing, erting, plaging eller stygg språkbruk mot andre er helt uakseptabelt. 

 Full innsats både på land og i vann 

Landtrening regnes som like verdifull som svømmetrening. 

 Ha fokus/ være konsentrert 

Dere må være fokusert for å bli bedre. Kjenn etter hva du gjør og prøv å bli bedre. Ingen 

snakking/masing under instruksjon eller når dere skal være fokusert i trening. 

 Gjennomføre øvelser som beskrevet. 

Det er greit om man ikke får noe til, men det er ikke greit å la være å prøve. Øvelse gjør mester. 

 Ha positiv innstilling og godt humør. 

Dere som utøvere har også ansvar for å skape trivsel. 

 Bidra aktivt til at treningen blir bra 

- både for deg selv og de andre og at den blir gjennomført til planlagt tid. 

 Treningen er ferdig når tiden er over. 

Dersom dere somler og er udisiplinerte kan treningen ta lenger tid enn planlagt. Dere må beregne 15 

min etter trening til tøying. 

 Ikke nyte rusmidler når vi er samlet 

Når vi er på treninger, leirer og samlinger er det ikke lov å nyte noen form for rusmidler. 

Konsekvenser ved brudd på svømmeinstruks: 

 Ved brudd på instruks vil en utøver få advarsel. 

 Ved gjentatte brudd vil svømmer kunne bli sendt opp på land, evt sendt hjem. 

 Ved vedvarende problem vil foreldre bli kontaktet. 

  

Regler for lagledere 

Som lagleder i Bærumsvømmerne har du et stort ansvar for utøverne våre. For å i vareta 

sikkerheten har vi satt opp en del punkter som laglederne skal ta ansvar for når vi er på tur. 

Som lagleder må du ha lest gjennom BSVs kriseplan før avreise 

 Når vi er på reise skal lagleder: 

 Ha med navneliste 

 Opptelling ved avreise 

 Organisere flokken 

 Opptelling ved ankomst 

 Opptelling og gå runder ved leggetid 

 Følge spesielt med at de yngste er med der de skal 

 Eventuelt organisere videretransport (buss, bil fra fly/tog) 

 Lagleder ved stevner: 

 Ha med påmeldinger og kvitteringer 

 Ta strykninger/etteranmeldelser 

 Gå på lagledermøte 

 Formidle info vedr konkurransen/fra lagledermøte 

 Holde av plass på tribunen (samlingspunkt) 

 Få tak i og distribuere heatlister/ evt. annet fra arrangøren 

http://www.barumsvommerne.no/wp-content/uploads/2013/08/kriseplan.pdf
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 Evt. bistå med å skaffe mat/drikke 

Overnatting/mat: 

 Ta opp evt. problemer med hotellet 

 Evt. bestille tidligere frokost (i god tid) 

 Evt. be om å få beholde rom lenger (i god tid) 

 Bestille/organisere fellesmåltider (finne sted, ta med meny, bestille på forhånd) 

Annet: 

 Få tak i medisinsk hjelp dersom nødvendig (evt. følge til legevakt e.l.) 

 Evt. skaffe medisin fra apotek 

 Sørge for at alle kommer seg hjem fra svømmehall 

 Være på plass/tilgjengelig på bosted 

 Være igjen med utøvere dersom sykdom eller annet hindrer dem i å være med gruppen (vurdering) 

 Være kontaktperson for foreldre 

 Gjennomgang av brannsikkerhet og evt andre sikkerhetstiltak på bosted 

 Regler for BSV ved konkurranse/leir: 

 Punktlighet 

 Bruk BSV utstyr 

 Generell ro tid er kl.2200, dersom ikke andre beskjeder gis. 

 Ingen under 16 år (18 år i utlandet)  får gå noen steder alene, minst tre må gå sammen 

 I utlandet alltid minst tre sammen 

 Utøvere må gi beskjed om hvor de går 

Dersom uhell skjer: 

 Være kontaktperson for hjemmeansvarlig 

 Umiddelbart å informere hjemmeansvarlig (styrerepresentant, som har dette ansvar) 

  

Regler for når BSV er på tur 

Noen enkle regler alle må følge når vi er på tur: 

 Alle skal møte presis til avtalte tidspunkt for trening og måltid. 

  Alle hovedmåltider skal inntas i fellesskap. 

 Godteri er ikke lov på leirer. 

 Utøvere under 18 år kan ikke gå ut alene i utlandet. Dere må alltid være minimum tre stk sammen. 

All aktivitet utenfor området må avtales spesielt med reiseleder, uavhengig av alder. 

 Ved aktiviteter utenfor hotellområdet, skal utøvere i størst mulig grad være samlet. Felles transport 

til/fra trening og utflukter. 
I harde treningsperioder er det viktig med tilstrekkelig hvile/søvn. Det skal være ro på rommene 

senest kl. 21.30. 

 Kontrollrunder til avtalt tid gjennomføres hver kveld, og reiseleder oppfordrer til orden/trivsel på 

rommene. 

 Totalt forbud mot rusmidler fra avreise til hjemkomst. Brudd på dette punkt vil bli tatt opp med 

foreldre og man vil diskutere konsekvenser med foreldre. 

Anti-doping 
Bærumsvømmerne og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Vi tar aktivt 

avstand fra all bruk av dopingmidler. 
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Stiftelsen Antidoping Norge arbeider for en ren idrett og et dopingfritt samfunn. Det gjør de 

gjennom informasjon og forebyggende arbeid, dopingkontroller og gjennom aktivt samarbeid 

internasjonalt. Antidoping Norge initierer også forskning på antidopingrelaterte tema. Les mer om 

vedtektene for Antidoping Norge 

Informasjon om: 

 Idrettens regelverk 

 Dopingkontroll – Informasjon om dopingkontroll og bl.a. hvem gjelder bestemmelsene for? 

 Går du på medisiner – ta et legemiddelsøk og sjekk om din medisin står på dopinglisten 

 Regler om medisinsk fritak. En kan velge om en vil søke fritak for bruk av medisin enten i før 

eventuell test, eller når test er blitt avgitt. Det anbefales å søke i forkant. NB! Lån aldri medisin av 

andre. Kun medisin med resept fra lege kan bli fritatt. 

 Søknadsskjema for fritak (nederst på siden) 

 

Frivillig arbeid 
Et idrettslag som BSV er avhengig av at medlemmer og foresatt stiller å frivillig arbeid. I BSV har vi 

store kostnader til blant annet trenerlønn, i tillegg påløper det store kostnader til Bærum kommune 

til hallleie i Nadderudhallen og Hundsund Bad under stevner og kurs.  

Når alle er med blir det mindre på hver enkelt familie. Alle oppgaver er ikke like store og det 

forventes ikke at man alltid kan stille opp eller bidra.  

Det er likevel en stor forventning om at hver svømmer bidrar når vi arrangerer stevner – være seg 

rekruttstevner, BSV-cup, Bærum Open eller mesterskap. Hvis man ikke har spesielle ønsker hvor man 

kan bidra blir man satt opp som på vakter under stevner. Kan du ikke stille er du selv ansvarlig for å 

finne en erstatter til vakten.  

Det er under stevner klubben har størst behov for hjelp av frivillige.  

De frivillige oppgavene er: 

 Tidtakeransvarlig 

 Tidtaker på svømmestevner 

 Svømmedommeransvarlig 

 Sekretariat 

 Premieansvarlig 

 Rigge og ryddegruppe 

 Reiseleder (ad hoc) 

 Sponsorutvalg 

 Styreverv 

 Bidra med spesialkompetanse – jus, snekring, revisor, data 

 Velferdskomiteen (mat, drikke, sosial arrangement) 

 Cafekomite (stevner) 

 Stevnekomite (ledelse og planlegging av stevner) 

 Julekalendersalg – loddsalg 

 Søppeldugnad når dette deles ut til oss fra kommunen 

http://www.antidoping.no/om-antidoping-norge/vedtekter/
http://www.antidoping.no/regler/ny-regelverk-fra-1-1-15/
http://www.antidoping.no/dopingkontroll/dopingkontroll/
http://www.antidoping.no/medisinsk-info/legemiddelsok/
http://www.antidoping.no/medisinsk-info/dopinglisten/
http://www.antidoping.no/medisinsk-info/medisinsk-fritak-tue/
http://www.antidoping.no/medisinsk-info/medisinsk-fritak-tue/
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I tillegg til dette, kan det være behov for at alle deltar på fellesdugnader. De økonomiske rammene 

for dugnadsarbeidet gis av klubbens budsjett og overordnede føringer for dugnadsarbeidet vil være 

gitt fra klubbens styr i tillegg til disse retningslinjene. Julekalendersalg er vedtatt av årsmøte som en 

dugnad alle treningsgrupper skal delta på.  

Julekalendersalg 

Julekalendersalg gjennomføres i perioden fra slutten av oktober og frem til starten av desember. 

Kravet til solgte kalendere ligger på ca 1150,- per utøver (2014). 

Kalendersalget er en dugnadsaktivitet som gir nokså mye midler til klubben i forhold til 

arbeidsinnsats. Styret er leder for kalendersalget.  

Søknad om gjennomføring av lotteriet 

Det må i god tid før lotteriet søkes om tillatelse for gjennomføring av smålotteri. Dette gjøres ved 

enkel registrering av «smålotteri» på lotteritilsynet. Det skal også leveres en sluttrapport til tilsynet. 

Dette er viktig for å få gjennomført lotteri senere.  

Gevinster til julekalender 

Sponsorer og foreldre oppfordres til å bidra med gevinster. Dersom dette ikke er tilstrekkelig bør 

innkjøp av premier vurderes.  

Informasjon om julekalendersalget 

Foreldre, svømmere og trenere skal informeres om julekalendrene i god tid før de leveres ut. 

Foreldre skal informeres om når kalendrene kommer. Dette legges ut på nettsiden.  

Distribusjon av julekalendere 

Julekalendere legges i konvolutter sammen med faktura. Konvolutten merkes svømmers navn. 

Kalendrene trykkes på stivt papir.  

Kalendrene deles ut av trenere for gruppene. Ikke utleverte kalendre leveres tilbake administrasjon 

hvis man vet at utøver har sluttet eller av andre årsaker ikke kan møte på trening i perioden (f.eks 

langtidssyk). Kalendrene kan også sendes hjem til utøverne hvis de ikke er møtt på trening den uken 

kalendrene skal deles ut. Trenere må også da kontakte administrasjon som besørger dette.  

Utøvere skal ha minimum tre uker på å selge kalendre.  

Trekning 

Trekning gjøres av engasjert revisor med minst tre personer tilstede. Vinnerloddene publiseres på 

hjemmesiden med informasjon om hvordan avhenting av premier foregår.  

E-postregler 
Informasjonsmailer sendes fra trenere og fra administrasjonen. Dette gjøres via e-postlister. Via 

tryggivann.no sendes det ut informasjon til kursdeltagere.  

Når vi sender ut e-poster fra BSV skal adressene stå i blindkopifeltet. Medlemmene plikter å gi 

trenere og administrasjon beskjed om minst en e-postadresse som fungerer, slik at vi vet at vi får gitt 

beskjeder. 
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Vurder hvem du setter på kopi. Kopifeltet er en mulighet til å informere mottakere uten krav om 

aksjon. Ha respekt for andres tid.  

Ved massemailer bør du skrive kortest mulig, og henvise til lenke på hjemmesiden. 

Den viktigste informasjonen bør stå først. Skriv kort og konsist.  

Tenk på hvordan teksten kan oppfattes av mottaker. Ikke bruk store bokstaver eller stor skrift, 

utropstegn eller spmtegn. Dette oppfattes som skriking og at du er sint/ irritert.  

Bruk avsnitt for å få mailen lettlest og lett å forstå for mottaker. 

Ikke send e-post hvis du er sint og irritert. E-postmeldinger varer lenge og kan videresendes uten av 

du kan gjøre noe med dette. Meldingene må tåle og bli offentliggjort uansett sammenheng. Er du 

irritert er det bedre å snakke sammen – ring den det gjelder. Ikke snakk om eller bak – snakk direkte 

til den personen saken gjelder.  

Stevner 
Klubben velger ut stevner som er tilpasset treningsgruppene. Hver treningsgruppe deltar samlet på 

stevner. Stevner som gruppene deltar på velges ut av trenere og sportslig ledere. Dette 

offentliggjøres hvert halvår i terminplanen på nettsidene og fra trener direkte til svømmere og 

foresatte.  

Uapproberte stevner 
BSVs rekruttgrupper deltar på uapproberte stevner. Uapproberte stevner er for svømmere under 10 

år, og som ikke kan delta på approberte stevner. Det er også for svømmere over 10 år som trener på 

rekruttgrupper. Det er ingen rangering på rekruttstevner og det blir normalt gitt deltakerpremie til 

alle.  

Approberte stevner 
Approberte stevner følger lover og regler fra Norges Svømmeforbund. Stevner gjennomføres med 

autoriserte dommere. Fra det året svømmerne fyller 10 år kan de delta på approberte stevner. 

Utøverne kan også bli disket hvis de gjør noe feil, slik som tjuvstart, feil under vending eller andre 

teknikkbrudd. Det er 1/3 premiering i hver årsklasse på de fleste approberte stevner, men 

deltakerpremier frem til og med fylte 12 år.  

Påmelding til stevner 

Klubben har gode rutiner for hvordan du melder på svømmere til stevne. Det er viktig at foreldre 

og svømmere følger rutinene: 

 Trener sender ut invitasjon med svarfrist til sine grupper 

 Svømmere/ foreldre diskuterer hva svømmer ønsker å svømme og sender tilbake til trener innen 

fristens utløp 

 Trener ser gjennom ønsker og gjør evt. justeringer. Trener har siste ord på hva svømmer bør delta på 

og sender inn samlet påmelding fra sin gruppe til trener som er ansvarlig for påmelding. 

 Trenere  samler alle påmeldinger fra klubben, legger det inn i riktig format og sender det til arrangør 
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 Når trenere/foreldre oppdager feil skal det meldes til oppmann som tar kontakt med arrangør for å 

ordne opp i dette som talsmann for klubben. 

 Foreldre skal ikke ta kontakt med arrangør for endringer, påmeldinger eller etteranmeldinger. Det 

skal alltid gå via trener. 

 

Sikkerhets- og beredskapsplan for kurs/ arrangementer/ leir/ reiser 

med barn og unge 

Sikkerhet og beredskapsplan skal: 
- Gjennomgås av alle ledere i forkant av arrangementet 

- Gjennomgås og gjøres tilgjengelig for ansvarlige (instruktører/ trenere/ stevneansvarlige) 

hjemme og lokalt på stedet 

- Være lett tilgjengelig under hele arrangementet 

- Evalueres etter arrangement hvor det har vært ulykke eller ved behov 

Svømmekurs, treninger, leirer, stevner er et sted for gode opplevelser, men kriser og ulykker kan 

oppstå. Planen har til hensikt å redusere sannsynlighet for ulykker og kriser, skape trygghet hos 

deltagere, pårørende og ledere, samt redegjøre for handlingsplan dersom alvorlig situasjon oppstår.   

 

Mulige kriser som kan skje:  

 Alvorlig sykdom 

 Ulykker 

 Død 

 Drukning 

 Brann 

 Matforgiftning 

 Vold  

 Kriser som skjer eksternt og som også angår oss 

Ansvar for å varsle ligger hos den som først oppdager krisen:  
 Er du førstemann på stedet etter at krisen har oppstått så skal du: 

o Ta ledelsen og bistå andre som allerede hjelper – varsle badevakter eller få andre til 

å varsle når vi befinner oss i en svømmehall 

o Fokus på å redde liv, deretter materielle verdier 

o Ved fare for liv, ring nødnummer: 

 Brann: 110 

 Politi: 112 

 Ambulanse: 113 

 

Husk å oppgi ditt navn, hvor du ringer fra, hva som har skjedd. 

Du får veiledning fra nødetat når du ringer nødnummer 

 Nærmeste legevakt ved sykehuset i Asker og Bærum, Sogneprest Munthe-Kaas vei 100. Tlf: 

06780 
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Ved kriser skal følgende varsles når man har kontroll på stedet: 
Ved kurs: 

 Daglig leder 

Åsa Essebo – tlf: 970 71 464 

 

 Kursansvarlig 

Audunn Eiriksson – tlf: 955 53 404 

 

Ved egne stevner/ leirer/ arrangementer: 

 Daglig leder 

Åsa Essebo – tlf: 970 71 464 

 

 Sportslig leder:  

Sondre Solberg – tlf: 928 45 666 

Daglig leder har ansvar for å varsle Styreformann og andre ledd i klubben som har behov for 

informasjon og varsling av kommunalt ansvarlige hvis ulykken skjer i et av deres anlegg. Daglig leder 

har også ansvar for å innkalle personer som skal bistå klubben ved krise. Ansvaret kan ved behov 

delegeres videre.  

Ved dødsfall eller svært alvorlige ulykker er myndigheter ansvarlig for informasjon. Dette går ikke via 

våre kontaktpersoner. I slike situasjoner kan følgende setning brukes: «Det har skjedd en alvorlig 

ulykke. Jeg kan dessverre ikke si mer nå.» Dette gjelder selv om du vet at noen er død og du vet hvem 

det er. Dødsmelding skjer alltid gjennom politi/ prest. 

Pressen:  
Ved større ulykker vil pressen ta kontakt. Ikke spekuler i årsak, skyldspørsmål eller omfang. Det er 

politiets jobb. 

Bærumsvømmerne skal IKKE offentliggjøre navn på forulykkede eller skadde. Dette er politiets 

oppgave.   

Hvis lokal kontaktperson er godt nok informert om hva dere gjør, henvis pressen til han/ henne  for 

praktiske spørsmål og faktainformasjon. Det er i utgangspunktet kun Daglig Leder, Sportslig Leder  og 

Styreformann som uttaler seg på vegne av klubben i sånne situasjoner. 

Forebygging av kriser 
 Ansvarlig for arrangementet har ansvar for at det: 

 Til enhver tid foreligger korrekte deltagerlister 

 Nødvendig førstehjelpsutstyr er tilgjengelig 

 At det foreligger plan for brann/ evakuering og at ledere/ trenere vet hvor disse er 

Når vi oppholder oss i svømmehaller med ansvarlige badevakter har disse ansvar for 
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gjennomføring av evakuering.  Badevakter har også kunnskap om bruk av hjerterstarter og 

grunnleggende førstehjelp 

 Ansvarlige har også ansvar for at møtepunkter formidles til utøvere/ foreldre/ deltagere 
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VEDTEKTER FOR BÆRUMSVØMMERNE 
(BSV) 

(Vedtatt av årsmøtet 5.03.15) 

 

Vedtekter for BSV, stiftet 4.september 1969, med senere endringer, senest av 

årsmøtet 21. mars 2013 godkjent av Akershus idrettskrets den 27.04.2015 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

 

§ 1 Formål 

(1) BSVs formål er å drive organisert idrett i NIF. BSV skal også engasjere seg for å øke 

svømmeferdighetene til barn og voksne for derved bidra til reduksjon av antall 

drukningsulykker samt motivere til fysisk aktivitet. 

 

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 

aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og 

ærlighet. 

 

(3) BSV skal ikke drive med overskudd som formål.  

 

(4) For å ivareta sine formål kan BSV påta seg drift av svømmehaller eller oppgaver i 

tilknytning til drift av svømmehaller, herunder opprette eget driftsselskap for å 

utføre slike oppgaver. 

 

 

§ 2 Organisasjon 

 

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige 

medlemmer. 

 

(2)  Idrettslaget er medlem av Norges Svømmeforbund. 

 

(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Akershus idrettskrets, hører hjemme i 

Bærum kommune, og er medlem av Bærum idrettsråd. 

 

(4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets 

egne vedtekter. 
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§ 3 Medlemmer 

 

(1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten 

å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre 

organisasjonsledd i NIF. 

 

(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til 

idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens 

avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert 

melding er mottatt. 

 

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent 

er betalt. 

 

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og 

idrettslagets regelverk og vedtak. 

 

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

 

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler 

fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper 

automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. 

Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig 

kontingent er betalt. 

 

(7) Idrettslaget skal føre medlemslister.  

 

(8) Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale 

medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan 

kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  

 

5 Kjønnsfordeling 

 

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til 

styre, råd og utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn. 
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(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn 

der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller 

oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes 

representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 

 

(3) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. 

 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene 

av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.  

 

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av 

idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan 

møte eller avgi stemme ved fullmakt.  

 

(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller 

ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og 

medlemskap i laget.  

 

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: 

medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, vedtektsutvalg, revisor.  

 

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar 

i samme konkurranse.  

 

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som 

ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

 

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og 

ekstraordinært årsmøte i idrettslaget.  

 

(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets 

årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet. 

 

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 

 

(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede 

organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettslaget plikter å fratre 

tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.  

 

(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 

 

(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med 

kontrakt og medlemskap i idrettslaget.  
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(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale 

som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettslaget. 

 

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å 

utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til idrettslagets styre. 

 

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. 

 

(7)  Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 

 

 

 

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 

idrettslaget 

(1) En person som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en 

økonomisk interesse i driften av idrettslaget er ikke valgbar til verv innen 

idrettslaget eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller 

aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i 

driften av idrettslaget. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av 

idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, 

plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.  

 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 

oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede 

organisasjonsledd. 

 

(3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. 

 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 

 

 

§ 9 Inhabilitet 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å 

tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 

 

a. når vedkommende selv er part i saken  

b. når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken  

c. når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer 

med en part  

d.  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av 

styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

 

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er 

egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det 
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legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller 

ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig 

tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en 

part.     

 

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 

underordnet i idrettslaget. 

 

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil 

kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at 

vedkommende viker sete.  

 

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en 

avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

 

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at 

vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål 

om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av 

sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville 

være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer 

delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre 

vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen 

stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres 

uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom 

en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende 

ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin 

nærmeste overordnete til avgjørelse. 

 

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  

 

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre 

når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de 

avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

 

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling1 eller ved fjernmøte2. Ved skriftlig 

saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer 

med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir 

sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig 

saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og 

kommunisere med hverandre. 

 

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.  

 

                                                           
1 For eksempel møte per e-post. 
2 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 
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§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse 

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt 

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

motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal 

fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av 

årsberetningen.  

 

III. ØKONOMI 

 

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

 

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. 

 

(2) Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- 

og revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i 

regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere 

revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-

12. 

 

(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i 

fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

 

(4)  På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med 

grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for 

gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.  

 

(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre 

det dekkes av positiv egenkapital. 

 

(6) Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien 

er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten 

for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

 

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til 

idrettslagets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av 

årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike 

disposisjoner.  
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IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 13 Årsmøtet 

Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. 

 

(1) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene 

eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, 

eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at 

saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før 

årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag 

må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

 

(2) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning 

av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet lovlig er innkalt og om det 

er saker som ikke kan behandles.  

 

(3) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere 

andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet 

kun er åpent for medlemmer. 

 

(4) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete 

medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets 

vedtekter. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på 

nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

(5) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i vedtekter eller bestemmelser 

som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 

2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved 

godkjenning av saklisten. 

 

(6) Årsmøtet velger leder, styremedlemmer og vararepresentanter til idrettslagets 

styre. 

 

§ 14 Ledelse av årsmøtet 

 

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

idrettslaget. 

 

§ 15 Årsmøtets oppgaver 

 



37 
 

(1) Årsmøtet skal3: 

a. Godkjenne de stemmeberettigede. 

b. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

c. Velge dirigent(er), referent (er)4 samt 2 medlemmer til å underskrive 

protokollen. 

d. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle 

gruppeårsmeldinger. 

e. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  

f. Behandle forslag og saker. 5 

g. Fastsette medlemskontingent. 

h. Vedta idrettslagets budsjett 

i. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.6  

j. Utnevne æresmedlemmer med 2/3 flertall blant BSVs medlemmer etter 

innstilling fra styret.  

k. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder 

Leder velges for 1 år av gangen, nestleder for 2 år av gangen. 

b) 4 styremedlemmer og 1 varamedlem 

Medlemmer i styret velges for 2 år av gangen 

c) valgkomite 

d) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. 

pkt. 9. 

e)  Revisor  

f)  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd 

idrettslaget har representasjonsrett. 

g) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for 

neste årsmøte. 

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 

Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres 

rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. 

 

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet 

(1) Med mindre annet er bestemt i disse vedtektene, skal et vedtak, for å være 

gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen 

representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved 

fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

 

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav 

om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp 

på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke 

                                                           
3 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende 

måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan 

bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 
4 Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i idrettslaget, se også § 14. 
5 Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som årsmøtet, ved godkjenning av saklisten, har vedtatt å behandle 

etter et vedtak av 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet. 
6 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. 
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foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller 

ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av 

de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd 

flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, 

ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av 

vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i 

første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. 

Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning 

anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 

avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8. 

 

 

 

§ 17 Ekstraordinært årsmøte  

 

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 

dagers varsel etter: 

 

a. Vedtak av årsmøtet i idrettslaget. 

b. Vedtak av styret i idrettslaget. 

c. Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd. 

d. Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer. 

 

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen 

forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 

internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 

internett eller på annen forsvarlig måte. 

 

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall 

stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. 

idrettslagets vedtekter. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, 

kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i 

vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige 

saksdokumenter skal følge innkallingen. 
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§ 18 Idrettslagets styre 

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet 

mellom årsmøtene.  

 

(2) Styret skal: 

a. Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsleddsregelverk og 

vedtak. 

b. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i 

samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet 

organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende 

organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig 

økonomistyring. 

c. Etter behov å oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle 

oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. 

d. Representere idrettslaget utad. 

e. Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.7  

 

(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av 

styremedlemmene forlanger det. 

 

§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer 

(1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som 

skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av 

valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.  

 

(2) Idrettslaget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Idrettslagets 

årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse 

skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling 

av idrettslagets organisasjonsplan,  

jf. § 15 pkt. 9. 

 

(3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, 

og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere 

idrettslaget utad uten styrets godkjennelse jf. § 19. 
 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og 

konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 

 

                                                           
7 Ansvarlig for politiattestordningen er påkrevd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for 

mindreårige og/eller mennesker med utviklingshemming. 
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For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 

 

 

§ 21 Vedtektsendringer 

 

(1) Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i 

idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de 

avgitte stemmer. 

 

(2) Vedtektsendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. 

Vedtektsendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av 

idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov 

omfatter.  

 

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring 

for å unngå motstrid med NIFs regelverk.  

 

(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv.  

 

 § 22 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs 

(1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. 

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 

måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 

flertall. 

 

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget.8 

Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til 

dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 21. 

 

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende 

midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at 

idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget 

holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken. 

 

(4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og 

det mister således sitt medlemskap i NIF.  
 

                                                           
8 Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes. 
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