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Lover for 
orienteringslaget Toten-Troll 

stiftet 8. november 1949 

 
Revidert siste gang 25. november 2012. 

 
 

§ 1. Formål 

Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne 

former. Lagets aktiviteter med barn og ungdom skal være rusfrie. 

 

§ 2. Organisasjon 

Laget er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Oppland Idrettskrets og Norges 

Orienteringsforbund gjennom Oppland Orienteringskrets. 

Laget hører hjemme i Østre Toten kommune, og er medlem av Østre Toten 

Idrettsråd. 

 

§ 3. Medlemmer 
Enhver som innordner seg lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas 
opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder, bopel og om søkeren før har vært 
medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Enhver opptakelse skal innføres i 
medlemsprotokollen. 

 

Et medlem kan ikke tas opp hvis forpliktelser til et annet lag ikke er oppfylt (jfr. 

Norges Idrettsforbunds lov § 2-5). 

 

§ 4. Medlemskontingent, stemmerett og valgbarhet 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 

 

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemsskap i minst 1 

måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller 

avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9. 

Alle medlemmer  som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget. 

 

Medlemmer under den fastsatte stemmeretts- og valgbarhetsalder har adgang til alle 

lagets møter, med mindre styret av særlige hensyn bestemmer noe annet. 

 

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år mister sine rettigheter og kan 

av styret strykes av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig 

kontingent og andre forpliktelser er ordnet. 

 

Styret har høve til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, 

militærtjeneste eller av andre gyldige grunner. 
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§ 5. Inhabilitet 
For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs 
inhabilitetsregler, jfr. NIFs lov § 2-7. 
 
§ 6. Straffesaker 
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). 

 

§ 7. Årsmøte 

Lagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i november og innkalles med 

minst 1 måneds varsel. 

 

Årsmøte skal: 

1. Behandle lagets årsmelding. 

2. Behandle lagets regnskap i revidert stand. 

3. Fastsette medlemskontingent. 

4. Vedta lagets budsjett. 

5. Behandle innkomne forslag og saker. 

6. Behandle lagets organisasjon, jfr. § 10. 

7. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder 

b) 3 styremedlemmer 

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 7 pkt. 6 

d) 2 revisorer 

e) Representant(er) til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet 

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer 

 

Valgperioder: 

Alle velges for 2 år, med unntak av lagets leder som velges for 1 år. 

 

Leder og styremedlemmer velges enkeltvis. 

 

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11. 

 

Ved valgene skal det velges representanter fra begge kjønn. Sammensetningen 

skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog 

slik at det bør være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og 

utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer bør begge kjønn være 

representert. 

 

§ 8. Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte innkalles av lagets styre med minst 14 dagers varsel etter: 

a) Vedtak på årsmøte i laget. 

b) Vedtak i styret i laget. 

c) Skriftlig krav fra 1/3 av lagets medlemmer. 

d) Krav etter vedtak i overordnet idrettsmyndighet. 
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Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 

kravet om innkalling av årsmøtet 

 

§ 9. Styret 

Laget ledes av det valgte styret, som er lagets høyeste myndighet mellom 

årsmøtene. 

 

Styret skal: 

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndighets vedtak og bestemmelser. 

2. Forestå lagets administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale 

økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og 

bestemmelser. Jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer etter behov for spesielle 

oppgaver og utarbeide mandat /instruks for disse. 

4. Representere laget utad. 

 

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

styremedlemmene forlanger det. 

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styret er til stede. 

 
§ 10. Grupper/avdelinger/komiteer 
Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer 
opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. 
 
For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og 
grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets 
godkjennelse. 

 

§ 11. Lovendring 

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, 

etter å være oppført på sakslisten, og krever to tredjedels flertall blant de frammøtte. 

§ 12 kan ikke endres. 

 

§ 12. Oppløsning 

Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte med to tredjedels flertall, 

etter at forslag herom på forhånd er satt opp på sakslisten, som er tilstillet 

medlemmer minst 14 dager før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst to 

tredjedels flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at 

oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall. 

 

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om 

sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknutning til dette treffes i samsvar 

med bestemmelser om lovendringer, jfr. § 11. 

 

I tilfelle oppløsning tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål 

godkjent av Idrettsstyret. 


