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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I  
VÅLERENGA FOTBALL ELITE 

 
Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,  

torsdag 12. mars kl. 18.00 i Vallhall. 
 
Kl. 18.00 settes årsmøtet med følgende agenda i henhold til lovens §15: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
4. Behandle klubbens årsberetning 
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand 
6. Behandle innkomne forslag og saker 
7. Fastsette medlemskontingent for 2016 
8. Vedta klubbens budsjett for 2015 
9. Behandle klubbens organisasjonsplan 
10. Vedta engasjement av statsautorisert revisor 
11. Foreta valg 

 
Siden Vålerenga Fotball Elite ble stiftet 1. september 2014, legger styret opp til at det 
formelle årsmøtet skal gå raskt unna. Etter den formelle delen vil styret orientere om 
status vedrørende bl.a. økonomi og sportslig satsing.  
 
Det var innen fristens utløp ikke mottatt noen innkomne forslag og saker fra 
medlemmer (ref. pkt. 6). 
 
Årsberetning og spesifisert saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 - 
én - uke før årsmøtet. Dette vil bli lagt ut i klubbkontorene på Valle, samt at det legges 
ut på www.vif-fotball.no  
 
For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år, ha vært medlem i 
minst 3 måneder og ikke være skyldig kontingent.  

 
Vel møtt! 
 
 

Med vennlig hilsen 
Vålerenga Fotball Elite 

 
Oslo, den 5. mars 2014 

 
Thomas Baardseng (s) 

Styrets leder 

http://www.vif-fotball.no/


 

 

Punkt 4 

Behandle klubbens årsberetning 2014 
Vålerenga Fotball Elite  
 
Vålerenga Fotball Elite ble stiftet 1. september 2014 etter vedtak på ekstraordinært årsmøte i 
Vålerenga Fotball.  
 
Interimstyret har siden stiftelsen bestått av styreleder Thomas Baardseng, nestleder Trude 
Larsen, styremedlem Halvor Fasting og varamedlem Morten Nydal. 
 
Styret har hatt 6 styremøter og behandlet 51 saker i 2014.  
 
Det har i 2014 ikke vært noen idrettslig aktivitet i Vålerenga Fotball Elite, og det har i 2014 
heller ikke vært noen ansatte eller engasjerte i klubben. Styret legger således ikke fram noen 
ordinær årsberetning for 2014, da klubben er nystiftet. 
 
Styret har siden stiftelsen arbeidet med å etablere stabile rammebetingelser for den nye 
klubben. Dette har i hovedsak dreid seg om fire forhold: 

x Samarbeidsavtale med Vålerenga Fotball 
x Ny samarbeidsavtale med Vålerenga Fotball AS 
x Virksomhetsoverdragelse fra 1.1.2015 
x Arbeid knyttet til etablering av realistiske økonomiske rammer 

 
Samarbeidsavtalen med Vålerenga Fotball og ny samarbeidsavtale med Vålerenga Fotball AS 
ble behandlet og vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. november 2014. Begge avtalene ble 
enstemmig vedtatt. Den nye samarbeidsavtalen med aksjeselskapet er også behandlet av en 
ekstraordinær generalforsamling i selskapet. 
 
Vålerenga Fotball AS gjennomførte i desember 2014 en emisjon. Denne tilførte selskapet 10 
millioner kroner. Denne emisjonen er av avgjørende betydning for den fremtidige situasjonen. 
Sammen med emisjonen ble det også gjort forpliktelser for fra aksjeselskapet på å sikre driften 
av Vålerenga Fotball Elite i 2015. 
 
Thomas Baardseng og Trude Larsen deltar i aksjeselskapets styre. Som hovedregel forsøker 
klubb og aksjeselskap å avholde felles styremøter. Dette er med på danne et godt 
samarbeidsklima. 
 

Oslo, 2. mars 2015 

 



 

 

Punkt 5 

Behandle klubbens regnskap i revidert stand 
 
Årsmøtet i Vålerenga Fotball Elite skal ikke behandle regnskap for 2014. Regnskapet 
for 2014 for Vålerengas toppfotballsatsing (menn) blir behandlet på ordinært vis i 
årsmøtet til Vålerenga Fotball som avholdes onsdag 11. mars kl. 18.00 
 
 
 
Punkt 6 

Behandle innkomne forslag og saker 
 
Styret har ikke mottatt noen forslag eller saker fra medlemmene. 
 
 
 
Punkt 7 

Fastsette medlemskontingenten for 2016 
 
Styret foreslår å videreføre kr. 250,- som medlemskontingent i 2016. Denne 
kontingenten er øremerket talentarbeidet i Vålerenga Fotball. 
 
Styret vil før 2016 utrede noen alternative medlemssystemer, men styret har valgt å 
bruke deltaker.no i 2014 og 2015.  
 
Styret vil på årsmøtet kort redegjøre for styrets målsetting vedrørende 
medlemsrekruttering. 
 
 
 
Punkt 8 

Vedta klubbens budsjett for 2015 
 
Styrets forslag til budsjett for 2015 er inntatt på neste side. Dette bygger på 
forutsetninger om at vi fortsatt spiller på Ullevaal Stadion i år (avtale ut 2015), og at vi 
er inne i det siste året med en del langsiktige forpliktelser vi ikke har klart å komme oss 
ut av. Styret er allerede i gang med arbeidet med langtidsbudsjettet for 2016-2018, og 
styret vil redegjøre for status og forventinger rundt dette på årsmøtet. 
  



 

 

 
 
Dette budsjettet vil bli gjennomgått og kommentert på årsmøtet. 



 

 

Punkt 9 

Vedta klubbens organisasjonsplan 
 
Styret foreslår at vedlagte organisasjonsplan videreføres, og styret får fullmakt til å 
oppdatere med oppgaver og frister. 
 
 
Punkt 10 

Vedta engasjement av statsautorisert revisor 
 
Styret foreslår å videreføre avtalen med BDO som vår revisor, og at dette dekkes etter 
regning. 
 
 
Punkt 11 

Foreta valg 
 
Jamfør lovens § 15(1)-11, og organisasjonsplanen, skal følgende velges på årsmøtet: 
 

a) Leder og nestleder 
b) 1 styremedlem17 og 1 varamedlem 
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
d) Kontrollkomité med minst 2 medlemmer. 18  
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 

representasjonsrett. 
f) 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 kontrollkomiteen. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
17 Antall  styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1 
styremedlem og 1 varamedlem. Styremedlemmene kan velges ti l  spesifikke oppgaver. 
18 Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr 5 mill ioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-
11, og må innta følgende som nytt punkt 10 i  § 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor ti l å 
revidere klubbens regnskap.»  Punkt 10 forskyves ti l  nytt punkt 11 og punkt 11 (tidligere punkt 10) 
bokstav d) endres ti l: «Kontrollkomité med minst 2 medlemmer.» 



 

 

 
 
 



 

 

 
 



 

 

Lov for Vålerenga Fotball Elite 
 
 

Stiftet 1. september 2014 
m ed siste endringer vedtatt  på  

ekstraordinært årsm øte den 27 . novem ber 2014 
 

Godkjent av  Oslo idrettskrets den ………………… 2014 
Godkjent av  Vålerengens Idrettsforening den ……………. 2014. 

 
 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1 Form ål 
 

(1) Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og oly mpiske og 
paraly mpiske komité (NIF). 

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

skal by gge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
§ 2 Organisasjon 
 

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  
 

(2) Klubben er medlem av  Norges Fotballforbund 
 

(3) Klubben er medlem av NIF gjennom Oslo idrettskrets, hører hjemme i Oslo kommune, 
og er medlem av  by del Gamle Oslo idrettsråd.  

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

gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov. 
 
§ 2 B Idrettslagsallianse 
 

(1) Klubben inngår i en idrettslagsallianse med Vålerengens Idrettsforening (VIF) 
allianseidrettslag. Klubbens formål er å drive idrett organisert i NIF. 

 
(2) Klubben kan ikke drive mer enn en særidrett.  

 
(3) Klubben plikter å beny tte samme navn og logo som VIF, i tillegg til angivelse av  

idrettsgren, og er i den forbindelse bundet av foreningens lov og vedtak. Medlemmer i 
klubben blir automatisk medlem av  VIF ved innmelding i klubben og plikter å 
opprettholde medlemskap i VIF.  

(4) Klubben har ikke adgang til å tre ut av  idrettslagsalliansen, eller vedta sammenslutning 
med idrettslag utenfor VIF. 

 
(5) Oppløsning av  en idrettslagsallianse med påfølgende sammenslutning av  

allianseidrettslaget og idrettslag(ene) til et ordinært idrettslag, krever vedtak med 2/3 
flertall på berørte årsmøter. Sammenslutning av  allianseidrettslaget med ett eller flere 
idrettslag uten oppløsning av  idrettslagsalliansen krever vedtak med 2/3 flertall på 
berørte årsmøter. Idrettslag i en idrettslagsallianse har ikke adga ng til å tre ut av  
idrettslagsalliansen. 

 
 



 

 

§ 3 Medlemmer 
 

(1) Alle som aksepterer klubbens 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 klubben og andre organisasjonsledd i NIF. 

 
(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Klubbens 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 klubben er først gy ldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 

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

regelverk og vedtak. 
 

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

(6) Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 
medlemskontingent. Medlem som sky lder kontingent for to år taper automatisk sitt 
medlemskap i klubben og skal stry kes fra klubbens medlemsliste. Medlem som har tapt 
sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før sky ldig kontingent er betalt. 

 
(7 ) Klubben skal føre medlemslister.  

 
(8) Klubben plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister 

i tråd med forskrift gitt av  Idrettsstyret. 
 
§ 4 Medlem skontingent og avgifter 
 
Medlemskontingenten fastsettes av  årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for 
deltakelse i klubbens aktivitetstilbud. 
 
 
 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  
 
§ 5 Kjønnsfordeling 
 

(1) Ved valg/oppnevning av  representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til sty re, råd 
og utvalg mv. i klubben skal det velges personer fra begge kjønn.  
 

(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 v ilkår for dispensasjon og konsekvensene av  
manglende oppfyllelse av  bestemmelsen.5 

 
 
 

                                                                 
5 Se forskrift ti l  NIFs lov § 2-4. 



 

 

§ 6 Generelle regler om  stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fy lt 15 år , vært medlem av  klubben i 
minst tre måneder og ha oppfy lt medlemsforpliktelsene6. Ingen kan møte eller avgi 
stemme ved fullmakt.  
 

(2)  En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på klubbens ordinære eller 
ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og 
medlemskap i klubben.  
 

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av 
sty re, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.  
 

(4) En person kan ikke ha tillitsverv kny ttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i 
samme konkurranse.  
 

(5) Engasjert rev isor 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 klubben. 

 
(7 ) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til klubbens årsmøte og til 

å fremme forslag under årsmøtet. 
 
 

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og  
oppdragstaker 

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

organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av  
allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslaget eller lag organisert av  samme 
allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får ansettelse i klubben plikter å fratre tillitsvervet, og 
gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.  

 
(2) En arbeidstaker i klubben 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 klubben.  
 
(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang 

kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med klubben.  
 
(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at klubben gir de ansatte rett til å utpeke et eller 

flere medlemmer blant de ansatte til klubbens styre. 
 
(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.  
 
(7 ) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere v ilkår for dispensasjon.  
 
§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer m ed tilknytning til 
klubben 
 

(1) En person som har en avtale med klubben som gir vedkommende en økonomisk interesse 
i driften av  klubben er ikke valgbar til verv  innen klubben eller overordnet ledd. Det 

                                                                 
6 For eksempel skyldig kontingent. 



 

 

samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk 
person med økonomiske interesse i driften av  klubben. Begrensningen gjelder ikke for 
sty remedlem oppnevnt av klubben. 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 v ilkår for dispensasjon. 8 

 
§ 9 Inhabilitet 
 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben 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  sty ret 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 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 klubben. 
 

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke v il kunne 
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 
v iker 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 sty rer, 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 v ille 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 klubben.  

                                                                 
8 Se forskrift ti l  NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 



 

 

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  
 

(1)  Når ikke annet er bestemt, er sty rer, komiteer og utvalg i klubben 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 saksbehandling9 eller ved fjernmøte10. Ved skriftlig 

saksbehandling sendes kopier av  sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med 
forslag til vedtak. For gy ldig 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.  

 
§ 11 T illitsvalgtes 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 og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett 
og regnskap. Sty rehonorar skal fremkomme av  årsberetningen.   
 
 
III. ØKONOMI 
 
§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett m v.  
 

(1) Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig. 
 

(2) Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og 
rev isjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i 
regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i rev isorloven, og skal engasjere revisor og 
velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2 -12. 

 
(3) Bankkonti skal være kny ttet til klubben 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 v ise underskudd med mindre det 
dekkes av  positiv egenkapital. 

 
(6) Klubben 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 klubbens 
størrelse og v irksomhet, herunder låneopptak, samarbeidsavtale med Vålerenga Fotball 
og samarbeidsavtale ihht. NFFs AS-reglement, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør 
vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.  

 

                                                                 
9 For eksempel møte per e-post. 
10 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 



 

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  
 
§ 13 Årsm øtet 
 

(1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen 15. mars.  
 

(2) Årsmøtet innkalles av  sty ret med minst én måneds varsel dire kte til medlemmene 
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på 
klubbens 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. 

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

innkalling og godkjenning av  saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker 
som ikke kan behandles.  

 
(4) Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan inv itere andre personer 

og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for 
medlemmer. 

 
(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som 

minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov . Dersom årsmøtet ikke er 
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på ny tt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 
(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov  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.  

 
 
§ 14 Ledelse av  årsm øtet 
 
Årsmøtet ledes av  valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av klubben. 
 
§ 15 Årsm øtets oppgaver 
 
(1) Årsmøtet skal12: 
 
1 . Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent(er), referent (er)13 samt 2 medlemmer til å underskrive protokoll 
4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle klubbens regnskap i rev idert stand.  
6. Behandle forslag og saker. 1 4 
7 . Fastsette medlemskontingent. 
8. Vedta klubbens budsjett 
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.15 
10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å rev idere klubbens regnskap. 

                                                                 
12 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles ti l fortsettende årsmøte. Sl ik innkalling skjer på 
ti lsvarende 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. 
13 Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i klubben, se også § 14. 
14 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. 
15 Organisasjonsplanen skal regulere klubbens interne organisering og aktivitet. 



 

 

11 . Foreta følgende valg:16 
a) Leder og nestleder 
b) 1  sty remedlem17 og 1  varamedlem 
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.  
d) Kontrollkomité med minst 2 medlemmer. 18  
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. 
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1  varamedlem for neste årsmøte. 

 
(4) 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. 
 

(5) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra kontrollkomiteen. 
 
§ 16 Stem m egivning på årsm øtet 
 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gy ldig, 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 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 v ed 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 gy ldig må v alg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8.  

 
§ 17  Ekstraordinært årsm øte  
 

(1) Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av  klubbens styre med minst 14 dagers varsel 
etter: 

 
a) Vedtak av  årsmøtet i klubben. 
b) Vedtak av  styret i klubben. 
c) Vedtak av  styret i overordnet organisasjonsledd. 
d) Skriftlig krav  fra 1/3 av  klubbens stemmeberettigete medlemmer.  

                                                                 
16 Dette er minimum av de ti l l itspersoner som skal vel ges på årsmøtet. Årsmøtet kan i  ti l legg velge andre 
ti l l itspersoner det er behov for. 
17 Antall  styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1 
styremedlem og 1 varamedlem. Styremedlemmene kan velges ti l  spesifikke oppgaver. 
18 Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr 5 mill ioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-
11, og må innta følgende som nytt punkt 10 i  § 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor ti l å 
revidere klubbens regnskap.»  Punkt 10 forskyves ti l  nytt punkt 11 og punkt 11 (tidligere punkt 10) 
bokstav d) endres ti l: «Kontrollkomité med minst 2 medlemmer.» 



 

 

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

måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Saksliste 
og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 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 stemmeberet tigete 

medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom det 
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på ny tt uten 
krav  til minimumsdeltakelse. 

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

eller i kravet om innkalling av  årsmøtet.  
 
§ 18 Klubbens styre 
 

(1) Klubben ledes og forpliktes av  sty ret, som er klubbens høy este my ndighet19 mellom 
årsmøtene.  
 

(2) Sty ret skal:20 
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b) Påse at klubbens 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 klubben har en tilfredsstillende organisering av  regnskaps- og 
budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

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

d)  Representere klubben utad. 
e)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.21  

 
(3) Sty ret 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)  Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Klubbens årsmøte 

bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og 
ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av  klubbens organisasjonsplan,  jf. 
§ 15 (1) pkt. 9. 

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

grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler elle r representere klubben utad uten styrets 
godkjennelse jf. § 18. 
 

                                                                 
19 Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta 
ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter klubben juridisk. Hovedstyret kan imidlertid 
gjennom særskilt instruks eller vedtak gi klubbens gren-/gruppestyrer fullmakt ti l  å forplikte laget 
innenfor instruksens/vedtakets rammer. 
20 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal ti l ligge styret. Idrettslaget står fritt ti l  å legge ti l  
andre styreoppgaver i  bestemmelsen. 
21 Ansvarlig for politiattestordningen er påkrevd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for 
mindreårige og/eller mennesker med utviklingshemming. 



 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
§ 20 Alm innelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kam p- og 
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 
 
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner e tter kamp- og konkurranseregler, 
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 
 
§ 21 Lovendring 
 

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å 
ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

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

av  klubben 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 klubben selv.  
 
 § 22 Oppløsning - Sam m enslutning - Konkurs 
 

(1) Forslag om oppløsning av  klubben 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 klubben.22 Vedtak 

om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar 
med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21 .  

 
(3) Ved oppløsning eller annet opphør av  klubben tilfaller klubbens overskytende midler 

etter avvikling et formål godkjent av  idrettskretsen. Underretning om at klubben skal 
oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før klubben 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.  
 
 
 
 
  

                                                                 
22 Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette klubben benyttes. 
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Vedtatt på stiftelsesmøtet 
Mandag den 1. september 2014 



 

 

Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 
Navn:   Vålerenga Fotball  Elite 
Stiftet:   1. september 2014 
Idrett:   Fotball  
Postadresse:  Postboks 6064 Etterstad, 0601 Oslo 
Besøksadresse:  Vallhall, Innspurten 16  
E-postadresse:  post@vif.no 
Bankkonto:  - 
Bankforbindelse: DNB 
Internettadresse: www.vif-fotball.no  
Organisasjonsnummer i   
Brønnøysundregisteret: - 
Anleggsadresse:  
Telefon:   +4723247800 
 
Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:  
Registrert ti lknytning ti l  Oslo Idrettskrets 
Registrert ti lknytning ti l  Oslo idrettsråd 
Registrert ti lknytning ti l  Norges Fotballforbund 
Registrert ti lknytning ti l  Oslo Fotballkrets 
Klubbnummer i  NIFs medlemsregister: 
Årsmøtemåned: mars 
 
 

Historikk 
 
Klubben ble stiftet den 1. september 2014.  
 
 

Idrettslagets formål 
 
Vålerenga Fotball  Elite skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett 
organisert i  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 
 
Arbeidet skal preges av frivil lighet, demokrat, lojalitet og l ikeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge 
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
 
 

Visjon 
 
Vålerenga gjør Oslo ti l  en bedre by å bo i. 
 
 
Verdigrunnlaget 
 
Vålerenga Fotball  og Vålerenga Fotball  Elite er i  en prosess med å vedta en ny strategiplan gjeldende fra 
2015. I dette arbeidet vil  også klubbens verdigrunnlag revitaliseres. 
 
 

http://www.vif-fotball.no/


 

 

Virksomhetsideen 
 
Vålerenga Fotball  Elite er stiftet med det formål å videreutvikle elitefotballen i  klubben, herunder 
definert ti l  tre lag: A-lag menn, rekruttlag menn (2. divisjon) og juniorlag menn (interkrets). 
 
Hovedintensjonen med å etablere Vålerenga Fotball  Elite er å verne fotballklubbens breddeaktiviteter 
mot den mer økonomisk risikofylte elitevirksomheten. Modellen vil  innebære en fornuftig risiko -
spredning mellom de to fotballklubbene.  
 
I ti l legg vil  det også bli  tryggere for elitevirksomheten å gå ut i  markedet for å få ti lført ytterligere 
risikokapital, all den tid breddevirksomheten ikke vil  bli  berørt av dette.  
 
Dette vil  samlet stimulere ti l  kreativitet og nytenkning innen både topp- og breddefotballen, noe som er 
nødvendig for å oppnå klubbens mål og visj oner. 
 

Handlingsplan høsten 2014 
Styret i  Vålerenga Fotball  Elite vil  høsten 2014, fram mot ordinært årsmøte i  mars 2015, ha følgende 
kjerneoppgaver som det skal jobbes med: 
 
Kortsiktig handlingsplan 
 

Hva Hvordan Hvem Tidsfrist Resultat 
Inngå en samarbeidsavtale 
mellom Vålerenga Fotball  Elite 
og Vålerenga Fotball. 
 

Forhandlinger mellom Vålerenga 
Fotball  Elite og Vålerenga Fotball. 

Styret 1.1.2015  

Vedta budsjett 2015 Styret skal jobbe fram et realistisk 
og bærekraftig budsjett for 2015 
som skal legges fram på årsmøtet 
innen 15.03.2015. 
 

Styret 15.03.2015  

Foreta 
virksomhetsoverdragelse og 
utføre andre nødvendige 
oppgaver for å sluttføre 
omorganiseringsprosessen.   
 

Styret må foreta en 
virksomhetsoverdragelse 
(spil lere, ansatte) og sluttføre 
andre oppgaver som er en del av 
omorganiseringsprosessen. 

Styret 1.1.2015  

Forberedelser ti l  2015 To prioriterte arbeidsoppgaver 
for den nye klubben: 
x Sportslige forberedelser, 

herunder bl.a. spil lerstall, 
trener- og støtteapparat 

x Etablere en administrativ 
enhet med fokus på salg 
 

Styret 1.1.2015  

Ferdigstil le det igangsatte 
strategiarbeidet 

Styrene i  Vålerenga Fotball  Elite 
og Vålerenga Fotball  skal avslutte 
det igangsatte strategiarbeidet 
fram mot årsmøtene i 2015 

Styret 15.03.2015  

 



 

 

Handlingsplan langsiktig 
 
Dette vil  være en del av klubbens strategiplan som skal vedtas innen 15. mars 2015. 
 
 
 

Organisasjonskart 
 
Vedtatt på stiftelsesmøtet den 1. september 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
ÅRSMØTE 

Hovedstyret 
Leder  Thomas Baardseng 
Nestleder Trude Larsen 
Styremedlem Halvor Fasting 
Varamedlem Morten Nydal  

Valgkomité 
Leder   Raymond Johansen 
Medlem  Bjørn Arild Gjerdalen  
Medlem  Steinar Grande 
Vara   Jarle Teigøy 
 

Revisor 
BDO 

Kontrollkomité 
Medlem Stein Morisse 
Medlem Trine Skarpnes 

Administrasjon 



 

 

Årsmøtet 
 

9 Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet. 
9 Årsmøtet blir avholdt innen 15. mars hvert år. 
9 Protokollen fra årsmøtet sendes ti l  idrettrådet i  kommune, og de særkretser idrettslaget er 

ti lsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider. 
9 Innkall ing ti l  årsmøtet skal skje 1 måned før årsmøtet avholdes.  
9 Innkall ing annonseres på nettet eller i  avisen, eller sendes/legges ut ti l  medlemmene. 
9 Innkomne forslag skal være styret i  hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut 1 

uke før. 
9 Årsmøtet er for medlemmer i  klubben, det vil  si  de som har betalt medlemskontingenten. 

Foreldre/foresatte har ikke fullmakt ti l  å stemme for medlemmer under 15 år. 
9 Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli  med å  bestemme 

hvordan klubben skal drives bør sti l le på årsmøtet.  
9 Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i  lovens årsmøteparagraf §12  

 
 

Styrets funksjon og sammensetning 

Styret skal  

x Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål - og strategiarbeid, budsjett og 
regnskap samt oppgaver beskrevet i  §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Stryet har ansvar 
for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i  klubben  

x Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede 
idrettsmyndigheter  

x Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad  
x Disponere lagets inntekter (ti lskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent 

budsjett  
x Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. 

 

 
 
Revisorer 
 

x Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i  samsvar med idrettens 
regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt ti l  
å sørge for ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i  
samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 

x Hvordan revisjonen utføres finne si NIFs lov kapittel 4 eller på http://www.lovdata.no/nif/hiff-
20071128-0002.html#map004 

 
 

Kontrollkomiteen 
 
Kontrollkomiteen velges av årsmøtet. Kontrollkomiteens oppgaver består ikke bare i  oppfølging av 
regnskap. Den skal også følge opp styrets totale forvaltning, både den økonomiske og den 
virksomhetsmessige. Komitéen har rett ti l , når som helst, å utføre sin kontroll/revisjon. I den hensikt å 
lette deres arbeid skal styret sørge for at komitéen hele tiden blir holdt informert om styrets og 
komitéenes arbeid, gjennom å få ti lsendt protokoller/møtereferater.  

http://www.lovdata.no/nif/hiff-20071128-0002.html#map004
http://www.lovdata.no/nif/hiff-20071128-0002.html#map004


 

 

 
 
Kontrollkomiteen plikter:  

x kontinuerlig å følge med i klubbens virksomhet og, ved behov, gi styret råd og anvisninger 
vedrørende forvaltningen,  

x forlange at styret innkaller ti l  ekstraordinært årsmøte eller selv innkalle ti l  dette, om det 
oppdages noe som strider mot medlemmenes interesser,  

x granske årsregnskapet iht. vedtektene, samt anbefale eller avgi anmerkninger vedrørende 
ansvarsfrihet for styret,  

x senest på det tidspunkt vedtektene bestemmer avgi sin revisjonsberetning / komitérapport ti l  
styret, samt  

x under årsmøte fremføre revisjonsberetningen/komitérapport.  
 
 

Valgkomiteen 
 
Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og funksjonell  
utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye vurderinger av 
medlemsmassen.  
 
Valgkomiteen plikter:  
 

x å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode,  
x å vurdere styrets og komiteenes virksomhet,  
x se ti l  at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp ti l  behandling,  
x å diskutere med styret om eventuelle endringer i  styrets sammensetning,  
x å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for 

styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse 
for oppdraget,  

x å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer ti l  å 
bli  foreslått,  

x ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for påtenkte 
oppdrag,  

x før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftl ig forslag på nomineringen 
som skal forelegges medlemmene på årsmøtet,  

x under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt  
x etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeid. 

 
  



 

 

 

Vedlegg. 
NFFs offisielle godkjenning om plassovertakelse 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 


