
NIDAROS JETS BASKETBALL KLUBB 
 

Til 
medlemmene i Nidaros Jets basketball Klubb 

Trondheim 25.03.2021 

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet 
 

Det vises til innkallingen til årsmøte som avholdes torsdag 25.mars kl 20.00 som 
nettmøte via Zoom. 
 

Sakliste: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Velge dirigent. 
3. Velge protokollfører. 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne sakslisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle klubbens årsberetning. 
9. Behandle klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning kontrollutvalgets 

beretning og eventuelt revisors beretning. 
10. Behandle forslag og saker. 

- Vedtekter 
 

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 
fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta klubbens budsjett. 
13. Behandle klubbens organisasjonsplan. 
14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer slik det er bestemt 
i organisasjonsplanen, dog høyst syv (7) styremedlemmer og to (2) 
varamedlemmer, og ikke mindre enn ett (1) styremedlem og ett (1) 
varamedlem. 

b) Kontrollutvalg med to (2) medlemmer og ett (1) varamedlem. 
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
d) Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan. 

Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 
velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det 
velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 
 
Alle valg er for ett (1) år – frem til neste årsmøte. 
 

15.  Eventuelt 

- Prosess med evt. navneendring 
  



 
Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref innkallingen til dette 
årsmøtet.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Styret  
 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/87013596742?pwd=bzFIVFFjUGZFRlRPWUI2cHNSZTRyUT
09 
 
Meeting ID: 870 1359 6742 
Passcode: 529204  

https://us02web.zoom.us/j/87013596742?pwd=bzFIVFFjUGZFRlRPWUI2cHNSZTRyUT09
https://us02web.zoom.us/j/87013596742?pwd=bzFIVFFjUGZFRlRPWUI2cHNSZTRyUT09
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1. Styrets sammensetning 

Leder: Jens I Ornæs 

Nestleder: Magne Fredheim 

Styremedlemmer: 

Marius Irgens 
Line Vaarum 
Fredrik Manum 
 
Varamedlem: 
Siri Refsnes 
 
Valgkomité:  
Leder: Dick Burgers 
Medlemmer: Alexander Fredheim, Anita Ringen 
Varamedlem: Jarl-Idar Mikkelsen 
 
Kontrollutvalg: 
Medlemmer: Kjell Magnar Myrvold, Ragnhild Stavå 
Varamedlem: Asbjørn Svergja 
 

2. Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 5 styremøter i 2020. 

Spesielle oppgaver 

Organisering av hjemmekamper, basketskoler, reiser og BLNO møter (NBBF) samt korona 

tilpasninger. 

3. Aktivitet 

Klubbens viktigste aktiviteter foruten BLNO spill er, arbeid med sponsorinntekter, basketskoler i 

høstferie, juleferie og vinterferie samt skolebesøk. 

Dette er aktiviteter som tidligere sesonger og har vært utfordrende å gjennomføre denne sesongen. 

Dels pga. korona restriksjoner og pga at vi ikke fikk inklubasket prosjekt denne sesongen. Korona har 

medført kansellering av 2 av de planlagte basketcampene, og betydelig færre besøk på skoler i 

regionen. 

Gjennomføring av basketskoler planlegges av styret og utføres av spillergruppen og har sportslig 

vært en suksess og bidrar til inntekter for klubben samtidig som vi synliggjør idretten i regionen. 

Basket skolene har fortsatt noe forbedringspotensial og er tenkt gjennomført også i kommende 

sesong. 
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Sportslige resultater. 

Det sportslige målet om å nå sluttspillet i serien ble ikke nådd. Kvalifiseringsspill om BLNO for 

sesongen 2021/2022 ble avlyst og alle lag som var satt opp her fikk tilbud om BLNO spill neste 

sesong, noe vi tenker å takke ja til. Sesongen ga lite poengmessig, men vi ga flere av favorittene 

kamp om poengene. Vi mangler fortsatt det lille ekstra for å avgjøre jevne kamper. Mange av 

regionens unge spiller fikk prøve seg i BLNO og vi har tro på at flere vil ta steget opp både neste og 

de kommende sesongene slik at vi klarer å etablere oss som en stabil klubb i den øverste divisjonen 

uten å ha behov for importspillere. 

• Et mål for sesongen var å få en bedre treningskultur i gruppen og mener at vi der delvis har 

oppnådd målet. 

• Treningene har vært meget bra med tanke på lagbygging og samhold. Vi ønsker oss (i likhet 

med mange andre) mer halltid for å bygge et enda sterkere lag. 

• Kamparrangementet er blitt veldig bra, stor takk til personene og klubbene som har vært med 

å bidra. Pause konkurranse bør vi fokusere mer på kommende sesong.  

• Alt i alt er vi fornøyd med sesongen rent sportslig men håper og tror at laget blir sterkere neste 

sesong og at vi på sikt får frem enda flere lokale spillere som kan bidra på det høyeste nivået. 

4. Medlemstall 
Klubben har 46 registrerte medlemmer pr. 31.12.2020. 

Medlemstall fra Klubbadmin pr 31.12.20 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og eldre Totalt 

Kvinner     2 2 

Menn   8 17 19 44 
Totalt   8 17 19 46 

 

5. Økonomi  

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små 

organisasjonsledd tilknyttet Norges Idrettsforbund og Olympiske komite. 

Nidaros Jets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig. 

Klubbens økonomiske resultat for 2020 endte på NOK 45.957,- (NOK 34.458,- for 2019)  

Likviditeten ved årets slutt var noe bedre enn ved avslutningen av forrige regnskapsår. Merk at 

regnskapets avslutning ikke harmonerer med sesongavslutning. 

Et fokus i årets sesong har vært å holde satte budsjetter, noe vi gjennom streng kostnadskontroll har 

lykkes med. 

Styret v/Magne Fredheim 

 



Regnskapsår: 01.01.2020 - 31.12.2020 
 
Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 
 

Periode Akkumulert
 
Driftsinntekter 389 021,92 389 021,92
Driftskostnader -343 064,15 -343 064,15
Driftsresultat 45 957,77 45 957,77

Ordinært resultat før skatt 45 957,77 45 957,77

Ordinært resultat 45 957,77 45 957,77

Årsresultat 45 957,77 45 957,77

Resultatrapport
NIDAROS JETS BASKETBALLKLUBB 
914106796

Utskrevet av Fredrik Manum 14.03.2021 20:27:49 Visma eAccounting

Side 1 av 1

Fredrik Manum

Fredrik Manum

Fredrik Manum

Fredrik Manum
Noter

Fredrik Manum
1

Fredrik Manum
2,3

Fredrik Manum
4



Regnskapsår 01.01.2020 - 31.12.2020 
 
Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 
 

Ved
 periodens
 begynnelse Endring

Ved
 periodens
 slutt

EIENDELER

 
Omløpsmidler 70 223,76 45 957,77 116 181,53

 
SUM EIENDELER 70 223,76 45 957,77 116 181,53

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent) 135 560,14 0,00 135 560,14

 
Udisponert resultat

Udisponert resultat 0,00 -45 957,77 -45 957,77
 
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) 135 560,14 -45 957,77 89 602,37

Gjeld
 
 

Kortsiktig gjeld -129 147,83 0,00 -129 147,83
 
Sum gjeld -129 147,83 0,00 -129 147,83

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 6 412,31 -45 957,77 -39 545,46

Saldo 76 636,07 0,00 76 636,07

Balanserapport
NIDAROS JETS BASKETBALLKLUBB 
914106796

Utskrevet av Fredrik Manum 14.03.2021 20:29:43 Visma eAccounting

Side 1 av 1



 

 

 

 
 

Nidaros Jets 

Noter til regnskapet 2020 

 
Note 1 Regnskapsprinsipper  

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilknyttet Norges 
Idrettsforbund og Olympiske komite. 

 
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 

omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig 

og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. 

 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler 

enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. 

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden. 

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. 

 
Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta 

Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. 

 
Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 

forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 

Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som   

er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. 

 

Inntektsføringsprinsipper 

Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. 

Sponsorinntekter inntektsføres  over avtaleperioden. 

 
Periodiseringsregler 

Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt 

For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, 

foretas det inntektsavsetninger. 

 
Skatter 

Nidaros Jets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig. 

 
Note 2 Sponsorer 

Lagets sponsorer, bedrifter og privatpersoner, har bidratt med produkt for videresalg på hjemmekamper, div øvrige 

driftsmateriell og kontanter. 
 

Note 3 Andre inntekter 
Klubben har hatt en aktivitetskonsulentavtale med Basketregion Midt Norge. 
Øvrige viktige inntektskilder har vært billettinntekter hjemmekamper og gjennomføring av basketskoler. 

 
Note 4 Lønns- og personalkostnader 

Det er ubetalt lønn til 3 spillere som alle har vært her på korttidskontrakter. 

Klubben kommer ikke inn under reglene for obligatorisk tjenestepensjon. 

Det er ikke utbetalt styrehonorar. 

 

Note 5 Kundefordringer 

Debitormassen er oppført til pålydende.  

 
Note 6 Bankinnskudd 

Klubben disponerer en bankkonto i DnB. 

 

Note 7 Leverandørgjeld 
Beløpet er oppført til pålydende. 

 
Note 8 Annen kortsiktig gjeld 

Beløpet er øvrige påløpte kostnader. 

 

 



 

 

 

     Trondheim 25.03.2021 

 

 

 
  

Jens Ingvaled Ornæs Magne Fredheim  

    Styreleder    Nestleder 

(sign) (sign) 

 

 

 
  

 Line Vaarum Marius Irgens  

Styremedlem     Styremedlem 

        (sign)                                                   (sign) 

 

 

 
 
 

  

 Fredrik Manum                                            

Styremedlem   

 (sign) 

 

  

 

 

 

 
  

                   

   

   



Nidaros Jets Budsjett 2021

2021
Basketskoler 60 000         
SFO 32 000         
Andre Treneroppdrag 10 000         
Sponsorer 125 000       
Billettinntekter 52 000         
Kiosksalg 26 000         
Treningsavgifter 42 000         
Skolebesøk, region midt -                
Dugnader - Hallvakt Rosenborghallen 9 600           
Dugnader - Andre 30 000         
Andre inntekter 25 000         

Sum inntekter 411 600       

Seriekontingent 80 000         
SFO 16 000          
Hjemmekamper (Innkjøp kiosk) 13 000         
Hjemmekamper (Innkjøp annet) 7 000           
Dommerutgifter 38 000         
Lisenser, overganger 5 000           
Treningstøy, utstyr etc 10 000         
Reise, busskort etc 10 000         
Regnskap, datakostnader 7 000           
Reiser 175 000       
Andre kostnader 15 000         

Sum kostnader 376 000       

Driftsresultat 35 600         
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I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

§ 1 Formål 

(1) Klubbens formål er å drive basketball på elitenivå organisert i Norges idrettsforbund 
og olympiske og paralympiske komité (NIF), samt å bidra til å utvikle basketball i 
Norge – spesielt i Midt-Norge. 

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

§ 2 Organisasjon 

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
(2) Klubben er medlem av Norges basketballforbund. 
(3) Klubben er medlem av NIF gjennom Trøndelag idrettskrets og er tilsluttet Idrettsrådet 

i Trondheim. 
(4) Klubben skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 

regelverk gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov. 

§ 3 Medlemmer 

(1) For at en person skal opptas i klubben må vedkommende: 
a) akseptere å overholde klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk 

og vedtak. 
b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til klubben og andre 

organisasjonsledd i NIF. 
(2) Styret i klubben kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak 

treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to 
uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om 
klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er 
mottatt. Klagen skal sendes til klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. 
Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. 

(3) Medlemskap i klubben er først gyldig fra den dagen kontingent er betalt. 
(4) Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret, og betales forskuddsvis. 
(5) Medlemmet plikter å overholde klubbens og overordnede organisasjonsledds 

regelverk og vedtak. 
(6) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 
(7) Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 
medlemskap i klubben og skal strykes fra klubbens medlemsliste. 

(8) Fratakelse av medlemskap: 
a) Styret i klubben kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en 

periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med 
bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal 
være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. 

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket 
behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved 
årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen en uke etter at 
vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen en måned. 

c) Ved fratakelse av medlemskap kan klubbens vedtak påklages til idrettskretsen 
innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til klubbens styre, 
som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom 
vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Klubbens 
vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er 
avgjort. 
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(9) Klubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i 
tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

§ 4 Kjønnsfordeling 

(1) Klubben skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer 
mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, 
utvalg/komite mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet 
organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal 
være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved 
valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to 
personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett 
varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av 
kjønnsfordelingen. 

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komite mv. i strid med bestemmelsen, skal 
styret innen en måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte 
der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir 
sittende til nytt styre, komite mv. er valgt/oppnevnt. 

(3) Idrettsstyret kan pålegge klubben å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt 
årsmøte eller foreta ny oppnevning. 

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen for et valg/oppnevning. 

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

(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/ 
oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må 
man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst en 
måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget 

(2) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem 
av styret, valgkomite, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. 

(3) Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 
Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle 
konkurranseaktiviteten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av 
idrettslagenes fordel. 

(4) Forslagsrett: 
a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben. 
b) Styret i klubben har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben. 
c) Møteberettiget komite/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger 

innenfor arbeidsområdet, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet 
innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde. 

(5) Møte- og talerett: Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på 
årsmøtet i klubben. Dersom klubben har engasjert revisor har denne talerett på 
årsmøtet i saker som ligger innenfor dennes arbeidsområde. 

§ 6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker 

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som: 
a) utfører lønnet arbeid for klubben tilsvarende en stillingsbrøk over 20%, eller 
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra klubben i løpet av et kalenderår. 

(2) En arbeidstaker i klubben har ikke stemmerett på klubbens årsmøte, og er ikke 
valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i klubben eller overordnede 
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organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet 
ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet opphører. 

(3) En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke 
velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsleddet 
representasjonen skjer.  

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at klubben gir de ansatte rett til å utpeke 
ansattrepresentant(er) til klubbens styre. 

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som 
valgt eller oppnevnt. 

(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra 
bestemmelsen for et valg/oppnevning. 

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 
klubben 

(1) Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av klubben som overstiger 
1G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i klubben 
eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller 
aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk 
særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem 
oppnevnt av klubben. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, 
ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før 
ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede 
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med 
tilsvarende tilknytning til det organisasjonsleddet representasjonen skjer. 

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke 
valgt eller oppnevnt. 

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen for et valg/oppnevning. 

§ 8 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 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 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 vil 
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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 
overordnede til avgjørelse. 

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i klubben. 

§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

(1) Styrer, komiteer og utvalg i klubben er 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 behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 
medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av 
sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte 
skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. 

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for 
idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet for hver enkelt 
sak. 

§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. 
(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og 

regnskap. 

III. ØKONOMI 

§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv. 

(1) Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig og skal utarbeide et årsregnskap som 
vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. 
Dersom klubben har daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

(2) Klubben skal følge alminnelig lovgiving for regnskap og revisjon der dette gjelder. 
Hvis klubben har en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer skal den 
engasjere revisor og følge alminnelig lovgiving. Hvis klubben ikke har regnskapsplikt 
etter alminnelig lovgiving gelder uansett følgende: 
a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret 

og skal omfatte hele klubbens aktivitet. Dersom klubben er inndelt i flere 
grupper/avdelinger, skal de enkelte gruppenes/avdelingenes aktiviteter også 
vises i regnskapet. 
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b) Alle transaksoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse. 
c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter 

og klubbens art og omfang tilsier. 
d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentason skal 

opp bevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 
e) Bankkonti skal være knyttet til klubben, og skal disponeres av minimum to 

personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av 
minimum to personer i fellesskap. 

(3) Klubben skal ha underslagforsikring. 

§ 12 Budsjett 

(1) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 
resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal 
spesifiseres særskilt.  

(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre 
det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen 
kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

§ 13 Utlån og garanti 

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. 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. 

§ 14 Årsmøtet 

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

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene 
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på 
klubbens internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres 
tilgjengelig på klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det 
fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest en uke før årsmøtet. Forslag 
som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før 
årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til 
årsmøtet må være gjort tilgjengelig 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 beslutte at andre 
personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for 
medlemmer og andre med møterett. 

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer 
som minst tilsvarer antallet medlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom 
årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til 
minimumsdeltakelse. 

(6) Årsmøtet kan ikke behandle forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 
oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan 
behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning 
av saklisten. 
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§ 15 Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Hverken dirigent eller protokollfører behøver å 
være medlem. 

§ 16 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

(1) Godkjenne de stemmeberettigede. 
(2) Velge dirigent(er). 
(3) Velge protokollfører(e). 
(4) Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
(5) Godkjenne innkallingen. 
(6) Godkjenne sakslisten. 
(7) Godkjenne forretningsorden. 
(8) Behandle klubbens årsberetning. 
(9) Behandle klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning kontrollutvalgets 

beretning og eventuelt revisors beretning. 
(10) Behandle forslag og saker. 
(11) Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 

fastsette treningsavgifter. 
(12) Vedta klubbens budsjett. 
(13) Behandle klubbens organisasjonsplan. 
(14) Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer slik det er bestemt i 
organisasjonsplanen, dog høyst syv (7) styremedlemmer og to (2) 
varamedlemmer, og ikke mindre enn ett (1) styremedlem og ett (1) varamedlem. 

b) Kontrollutvalg med to (2) medlemmer og ett (1) varamedlem. 
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
d) Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan. 

Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 
velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det 
velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

Alle valg er for ett (1) år – frem til neste årsmøte. 

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne loven, skal et vedtak, for å være gyldig, være 
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ingen representant har mer 
enn en stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal 
anses som ikke avgitt. 

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 
det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som  
inneholder flere kandidater enn det antallet som skal velges, teller ikke, og stemmene 
anses som ikke avgitt. 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de 
avgitte stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidatene 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 stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av 
varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første 
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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. 

§ 18 Ekstraordinært årsmøte 

(1) Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 2 ukers 
varsel etter: 
a) vedtak av klubbens styre eller årsmøte. 
b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller 
c) skriftlig krav fra ¼ eller 50 av klubbens stemmeberettigede medlemmer. 

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være 
gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen. 

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede 
medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne loven. Dersom 
det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt 
uten krav til minimumsdeltakelse. 

(4) Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de sakene som er angitt i 
vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet. 

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. 
under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære 
årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig 
omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 
forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

§ 20 Klubbens styre 

(1) Klubben ledes og forpliktes av styret, som representerer klubben utad. Styret er 
klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. En underskrift på klubbens vegne 
skal skje ved to av styremedlemmene i fellesskap. Styret kan gi skriftlig fullmakt til å 
opptre på klubbens vegne. 

(2) Styret skal blant annet: 
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 vedtakene 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) oppnevne komiteer/utvalg og utarbeide mandat/instruks for disse, 
d) oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og  en ansvarlig for barneidretten, 
e) oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasonsledd 

dersom årsmøtet ikke har valgt representanter, og 
f) rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av idrettsstyret. 

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets 
medlemmer forlanger det. 

§ 21 Kontrollutvalg 

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 
a) Kontrollutvalget skal påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med 

idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
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b) Kontrollutvalget skal ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning 
og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, 
bevilgninger og økonomiske rammer. 

c) Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på 
årsmøtet, og avgi en uttalelse til de sakene som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 
regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. Har idrettslaget 
engasjert revisor skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved 
behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgavene utvalget finner 
nødvendig. 

e) Som en del av organisasjonsplanen kan årsmøtet vedta en instruks for 
kontrollkomiteen med ytterligere oppgaver. 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter 
som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

§ 22 Valgkomite 

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 
frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. 
Medlem av valgkomite som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med 
mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende 
ikke er aktuell for vervet. 

§ 23 Grupper 

(1) Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse 
skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av 
klubbens organisasjonsplan, jf. § 16 (13). 

(2) Dersom klubbens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å 
opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende: 
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret 

velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. 
Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter 
forslag på kandidater fra gruppen. 

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i klubben. Hovedstyret fastsetter en 
siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med 
minst en ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan 
fremme innspill til hovedstyret om blant annet klubbens regnskap, årsberetning, 
treningsavgift, budsjett og årsplan. 

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
(3) Gruppestyrer eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen 

måte forplikte klubben uten fullmakt fra hovedstyret, jf. § 20. 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

§ 24 Lovendring 

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, 
og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av 
styret. 

(2) Øvrige lovendringer 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 
stemmene. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. 
Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved 
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eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs 
regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonledd, pålegge 
nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. 

(3) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av klubben selv med mindre endringene 
følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 

§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 

(1) Forslag om oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, 
der det etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre (3) måneder og maksimum 
seks (6) måneder senere. Dersom klubbens årsmøte vedtar oppløsning ved 
enstemmighet, er idrettslaget oppløst uten påfølgende årsmøte. Klubben skal skriftlig 
varsle idrettskrets og særforbund senest fjorten (14) dager før årsmøtet behandler 
forslag om oppløsning. 

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av klubben. 
Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i 
samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24. 

(3) Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret 
hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendelene. 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 for 
behandling av saken. 
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I. FORMÅL 

Fra §1 i klubbens lover: Klubbens formål er å drive basketball på elitenivå organisert i 
Norges idrettsforbund og paralympiske komité (NIF), samt å bidra til å utvikle basketball i 
Norge – spesielt i Midt-Norge. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og 
likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, 
helse og ærlighet. 

II. VISJON 

Nidaros Jets Basket er elitelaget i NBBF region midt. Klubben rekrutterer spillere fra 
studentmiljøet og fra ALLE klubbene i regionen. I klubbens første sesonger har 
importspillere vært viktige bidragsytere til det sportslige nivået både i kamper og treninger 
samt til å øke underholdningsverdien på kamper. 

• Vi ønsker å etablere oss som en av de stabilt beste klubbene i BLNO. 

• Vi ønsker å bidra til at sporten og interessen for basketball skal vokse i regionen 
ved blant annet å være ute på skoler og hjelpe klubber med trenere som holder 
høyt nivå. 

• Vi ønsker å være positive forbilder for de unge spillerne i regionen. 

• Vi ønsker å gi lokale unge spillere muligheten til å utvikle seg så mye som mulig. 

• Vi ønsker å ha en solid og stabil kjerne av lokale spillere i stallen. 

• Vi ønsker et tett samarbeid med de lokale breddeklubbene. 
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Nidaros Jets skal være et naturlig valg for unge spillere fra klubbene i regionen. 
Ungdommer som har kommet på et tilstrekkelig nivå og som ønsker å satse på basket skal 
få mulighet og hjelp til å utvikle talentet sitt så mye som mulig. 

• Nidaros Jets gir de som er med i troppen gode treninger med høy intensitet. 

• Vi krever at alle spillere, inkludert de yngste, opptrer på en profesjonell måte og 
møter presis til treninger og kamper og yter sitt aller beste. 

• Spillere og støtteapparatet skal utad opptre med gode holdninger og positiv 
innstilling og bidra til at klubben og sporten får et godt renomme i nærmiljøet. 

• ALLE forplikter seg til å bidra til at Nidaros Jets er en 100% dopingfri klubb. 
Det er ønskelig at unge spillere skal få muligheten til å spille BLNO kamper når de er 
modne for det. Dette er viktig både for spillernes og klubbens utvikling. Tillit og erfaring i 
kamper er en viktig del av denne utviklingen, og vi skal ha et spesielt fokus på dette i 
kamper der målforskjellen allikevel er stor enten den ene eller den andre veien. 

III. ORGANISASJON 

1. Organisasjonskart 

 

2. Årsmøte 
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars 
måned. Årsmøtets oppgaver er beskrevet i klubbens lov. Årsmøtet legger grunnlaget for 
klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva 
klubben skal gjøre og hvordan den skal drives bør delta på årsmøtet. Protokollen fra 
årsmøtet bør legges ut på klubbens hjemmeside. 

3. Styre 
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene, og representerer klubben utad. 
Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Disse fremgår 
under «årsmøtets oppgaver» i klubbens lover, samt saker som er av ekstraordinær 
karakter eller vesentlig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. 

Gjennom å vedta organisasjon- og virksomhetsplanen bestemmer årsmøtet hvor mange 
medlemmer og varamedlemmer styret skal ha, innenfor de rammene som ligger i klubbens 
lov. 

Styret skal ha 

• En (1) leder 

• En (1) nestleder 

• Tre (3) styremedlemmer 

• Ett (1) varamedlem 
Årsmøtet kan vedta at styret konstituerer seg selv. 

Det skal alltid føres protokoll fra styremøtene. 

Årsmøte

Styre

Kontrollutvalg Valgkomite
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Styret bestemmer selvstendig hvem som eventuelt skal få delta på styremøter ut over 
styrets medlemmer. 

Styret bør invitere kontrollutvalget til deler av det første styremøtet og avklare: Hvem er 
leder for kontrollutvalget, og hvem er kontaktperson. Hvem er styrets kontaktperson. 
Hvordan oversendes styreprotokoller til kontrollutvalget, og hvordan oversendes andre 
opplysninger kontrollutvalget skal ha. 

Når styret vedtar å oppnevne et utvalg bør utvalgets ansvar og hovedoppgaver være en 
del av styrets vedtak. 

4. Kontrollutvalg 
Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av klubbens lover. Årsmøtet kan også utføre andre 
oppgaver dersom disse er vedtatt av årsmøtet gjennom organisasjon- og 
virksomhetsplanen og disse oppgavene ikke er i strid med klubbens eller NIFs lover. 

Hvis årsmøtet ikke har valgt en leder til kontrollutvalget må utvalget selv konstituere en 
leder. 

Det skal føres protokoll fra møtene i kontrollutvalget. 

NIF har utarbeidet en veileder og en sjekkliste for arbeidet i kontrollutvalget. 

5. Valgkomite 
Valgkomiteen har en viktig rolle for å sikre drift av klubben gjennom å finne personer med 
rett kompetanse til styret. Årsmøtet anbefaler valgkomiteen å rekruttere noen medlemmer 
som også har tilknytning til forskjellige breddeklubber i regionen. 

Valgkomiteen plikter: 

• å diskutere med styret om mulige endringer i styrets sammensetning 

• å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for 
styreoppdrag, og på den måten få greie på om ønskede personer har kunnskap, tid 
og interesse for oppdraget 

• før årsmøtet, på det tidspunktet loven bestemmer, levere skriftlig forslag på 
kandidater som skal legges frem på årsmøtet 

• under årsmøtet presentere valgkomiteens forslag. 

IV. MEDLEMMER 

Alle som aksepterer klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser 
kan bli tatt opp som medlem. Medlemskap er først gyldig og regnet fra den dagen første 
kontingent er betalt.  

Klubben ønsker ikke at kontingenten er en hindring for medlemskap, og ønsker derfor å ha 
en lav kontingent. 

Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret, og betales forskuddsvis. Medlemmene er 
selv ansvarlig for å ha betalt kontingent, men klubben bør sende ut betalingsinformasjon 
tidlig i desember. 

V. SPILLERE 

• Klubben ønsker at alle spillere som er innom klubben i en kortere eller lengre 
periode er medlem i klubben og har løst lisens i NBBF. Dette gjelder også for 
spillere som deltar på «try-outs». 
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• Klubben forventer at alle spillere som er med i treningsgrupper i klubben 
gjennomfører «Ren utøver» https://www.antidoping.no/forebygging/ren-utøver så 
snart som mulig, og senest før spillerens første kamp for klubben. 

• Klubben forventer at treningsavgift er betalt før grunnserien starter, eller etter 2 uker 
for spillere som kommer til klubben senere. 

• Alle spillere som er knyttet til lag eller treningsgrupper i klubben skal underskrive en 
spillerkontrakt ved sesongstart, evt. når spilleren kommer til klubben. Kontrakten tar 
utgangspunkt i en standardkontrakt, men spilleren kan komme med innspill til 
endringer. Kontrakten skal inneholde informasjon om treningsavgift, forventninger til 
dugnadsarbeid og eventuelt samarbeid med moderklubb. 

• Klubben ønsker at spillergruppa har en tillitsvalgt som kan være et kontaktpunkt 
mellom spillerne og styret. 

VI. TRENERE 

• Trenerne er essensielle for utvikling av en klubbkultur, sportslig utvikling og for å 
ivareta klubbens verdier. 

• Som alle andre i klubben skal trenerne bidra til at Nidaros Jets er en 100% dopingfri 
klubb. Trenerne bør ha god kjennskap til dopingreglementet, og som et minimum ha 
gjennomført «Ren utøver» eller lignende. 

• Klubben ønsker å bidra til at trenerne kan utvikle seg i rollen sin. 

• Styret bør sammen med trenerne utarbeide en avtale som avklarer viktige punkt og 
praktiske deler av samarbeidet. 

VII. SAMARBEID MED LOKALE KLUBBER 

Nidaros Jets ønsker et tett og godt samarbeid med de lokale klubbene til gjensidig nytte 
og utvikling.  

Klubben ønsker ikke på noen måte å undergrave utviklingen til lokale lag i yngre 
årsklasser, samtidig som vi ønsker å være et attraktivt alternativ for lokale spillere som 
ønsker å satse på basketball. Av hensyn til alle involverte forventer vi for spillere i klubben 
som faller inn under U19: 

• Spilleren skal ha parallell spilletillatelse for Nidaros Jets og moderklubben. 
o Som hovedregel skal moderklubben være «klubb A» 
o Som hovedregel skal spilleren representere Nidaros Jets i eventuelle 

sluttspill/kvalifiseringer på seniornivå. 

• Det skal utarbeides en skriftlig avtale mellom de to klubbene og spilleren som sikrer 
at alle er godt ivaretatt innenfor de rammene som er mulig. Som et minimum bør 
avtalen ta opp i hvilken grad spilleren deltar på trening for hvert av de to lagene og 
hvilke kamper/turneringer som prioriteres. De viktigste avtalepartene er spilleren og 
trenerne på de to lagene. Styret/leder i moderklubben og Nidaros Jets bør som et 
minimum informeres om avtalen. 

Det kan også være aktuelt med lignende avtaler også for eldre spillere. 
 
 
 
 
 

https://www.antidoping.no/forebygging/ren-utøver
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