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Vedtekter for Langhus IL Håndball. 
Godkjent 19. juni 2019 

LANGHUS IL HÅNDBALL, 896661612 
Postboks 37 – 1403 LANGHUS  
E-post: handball@langhusil.no 

Hjemmeside: langhushandball.no  

 
 

§ 1 KLUBBEN 
 

a) Langhus IL Håndball er et særidrettslag basert på frivillighet og ble stiftet 9.12.2010 etter å 

ha vært en del av Langhus IL. Idrettslaget inngår i en idrettslagsallianse med Langhus 

allianseidrettslag. 

 

b) Langhus IL Håndball er underlagt bestemmelser i Region Øst i Norges Håndballforbund og 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 

 
 
§2 FORMÅL MED LANGHUS IL HÅNDBALL 
 

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

paralympiske komité (NIF).  
 

b) Langhus IL Håndball skal legge forholdene til rette for at de som ønsker det kan spille og 

trene håndball på Langhus. 

 

c) Gi et aktivitetstilbud i lokalmiljøet sportslig og sosialt, attraktiv for alle og hvor alle utøvere 
skal gis lik mulighet til å utvikle seg 

 

d) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati og lojalitet. All idrettslig aktivitet skal bygge 

på klubbens verdier - Glede - Utvikling – Trygghet - Samhold.  

 

e) Langhus IL Håndball står for en positiv og humanistisk menneskesyn der alle mennesker er 

likeverdige. Voksne er rollemodeller med stor betydning for barn og ungdoms holdninger og 

oppførsel. 

 
 

§3 BESTEMMELSER FOR LANGUS IL HÅNDBALL 

 
a) Lov for Langhus IL Håndball er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget 

må ha i sin lov. (Eget dokument) 

 
§4 LAGSMILJØ 

 
a) Trener/ass. trener/støtteapparat aksepterer å være underlagt NIFs og NIFs 

organisasjonsledds regler og vedtak herunder NIFs straffe- og dopingbestemmelser. Samt de 

føringer som ligger i trenerkontrakt med klubben. 
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b) Alle lagsmiljøer plikter å delta på dugnader fastsatt av klubben og representeres med lag på 

klubbens julecup og fellescup så fremt det er deltagerklasse.  

 

c) Hvert lagsmiljø må stille med representant i Julecup komite, fellescup komite, en 

representant til klubbens styre/utvalg o.l.  

 

d) Hvert lag må stille med dommerrepresentant (kvotedommer over 15/16 år) som varsles SU 

senest 1.april hvert år. Lag uten dommerrepresentant ilegges et gebyr på kr. 10.000,- for å 

dekke dommerutgifter.  

 

e) Treningsavgiften fastsettes av årsmøtet hvert år.  

 

f) Klubben forplikter seg til å skaffe lagene en trener etter satsning og dyktighet/nivå laget 

besitter. Klubben dekker kostnadene til trener i henhold til satser vedtatt av styret. Trener 

honorar som overstiger klubbens satser skal godkjennes av styret og dekkes av de ulike 

lagsmiljø. 
 

 
§ 5 DOMMERE. 

 
Langhus IL Håndball plikter å stille med nok dommere etter Region Øst regler om antall påmeldte 

lag i serien og pålagt dommerkvote.  
 
§ 6 ÆRESMEDLEM 

 
Medlemmer kan fremme forslag til æresmedlemskap til styret. Styret kan også på eget initiativ 

fremme kandidater til æresmedlemskap. 

Æresmedlemskapet kan tildeles enkeltpersoner som har utmerket seg med lang og betydningsfull 

innsatts for håndballen i Langhus IL. 

Beslutning om tildeling må fattes av et enstemmig styre.  
 
§ 7 STØTTEMEDLEMSKAP 

 
Som medlem av Langhus AIL og Langhus IL Håndball regnes støttemedlem som har betalt 

kontingent, fastsettes av årsmøtet hvert år.  
 
§ 8 KAPITALPLASSERING 
 

Årsmøtet vedtar klubbens økonomiske strategi. Deler av klubbens regnskapsmessig overskudd kan 

benyttes til plasseres i verdipapirer(fond) med krav til noe høyere langsiktig avkastning enn 

plassering i rente. Det skal tilstrebes en moderat til liten risiko for medlemmenes kapital. 

Av regnskapsmessig overskudd skal minimum 40 % plasseres i verdipapirer(fond), forutsatt et 

overskudd større enn kr. 10.000,-. Endringer i plassering som påvirker vår risiko skal godkjennes av 

årsmøte. 
 

 


