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Organisasjonsplanen oppdateres årlig og godkjennes av årsmøtet, og skal i 

henhold til Lov for Buøy idrettslag regulere idrettslagets interne organisering og 
aktivitet.  

 

1.0 ORGANISERING 
 

1.1 Juridisk organisering – Buøy Idrettslag 
 

 

1.2 Funksjonell organisering – Styret 
 

 
 

 
 Alle i styret har en definert rolle, og har ansvar på tvers av fotball/turn 
 Sikrer at styrerepresentanter har klart for seg hvilke oppgaver som 

tillegges vervet 
 Styrets sammensetning bør reflektere medlemsmassen i gruppene, men 

dette er ikke et krav 
 Ovenstående oppgaver knyttet til styremedlemmene er ikke uttømmende 
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2.0 DRAKTREGLEMENT 
 

2.1 Fotball 
 

Buøy Idrettslags originale draktreglement er "Mellomblå trøye med hvit stolpe i 
bryst og rygg, hvit krage og hvite mansjetter. Lagsmerke på brystet. Mellomblå 

bukse og mellomblå strømper med hvit nedbrett og to hvite ringer i 
strømpeleggen." 
 

Avdelingsstyret gis av praktiske og økonomiske årsaker dispensasjon til å avvike 
fra ovennevnte, men har som ansvar å sikre at draktene til enhver tid er "så 

nære originalen som mulig".  
 
Det gis ikke dispensasjon i forhold til trøyen. Denne skal være mellomblå med 

hvit stolpe.  
 

2.2 Turn 
Alle medlemmer i Buøy Idrettslags Turnavdeling (aldersbestemte så vel som 

voksne) bruker drakter som angitt av turnkretsen. 
 

3.0 ÆRESMEDLEMMER 
 

Enhver som har gjort seg fortjent til det, kan innvoteres som æresmedlem etter 
skriftlig forslag til styret innen 1. november. Innstilling om utdeling av dette 

ærestegn fattes av styret, og innstillingen må være enstemmig i fulltallig møte. 
Styrets innstilling skal være klar minst 14 dager før Årsmøte. 
 

3.1 Regler for tildeling av utmerkelser 
 

1. Ærestegn i gull tildeles æresmedlemmer. 
 

2. Ærestegn i sølv tildeles fortjente kvinner og menn. 
 

3. Tinnplett for aktiv deltagelse i idrett og administrasjon. 
 
5 - 10 - 15 - 20 - 25 års deltagelse: Tinnplett.  

 
For hvert femte aktive års deltagelse en tinnplett med inngravert antall 

aktive år og årstall for tildeling.  
 
Ved 30 års aktivt medlemskap og hvert femte aktive år deretter tildeles en 

spesiell gave etter valg fra styret. 
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4. Diplom tildeles æresmedlemmer, fortjente kvinner og menn, 

klubbrekordholdere og klubbmestre. Se forøvrig nedenstående pkt. 3.2.4 
Diplomer. 

 

3.2 Reglement 
 

3.2.1 Ærestegn i gull 
 
Ærestegnet, som er Lagets høyeste utmerkelsestegn, tildeles utnevnte 

æresmedlemmer. Utdelingen ledsages av Buøy Idrettslags diplom. 
 

a) For å få tildelt ærestegn i gull må vedkommende ha fått tildelt ærestegn i 
sølv. 

 

b) Vedkommende må ha utført administrative oppgaver i idrettslaget, etter 
tildelt ærestegn i sølv. Med administrative oppgaver menes: Styreverv 

samt verv som trener, oppmann, lagleder, mv. 
 

3.2.2 Ærestegn i sølv 
 

Ærestegnet, som er idrettslagets nest høyeste utmerkelsestegn, tildeles fortjente 
kvinner og menn. Utdelingen ledsages av Buøy Idrettslags diplom. 
 

a) Fremragende aktiv innsats som idrettsutøver eller fremragende innsats i 
administrasjonen eller annen aktiv virksomhet. 

 
b) For å kunne bli tildelt ærestegnet i sølv, må vedkommende ha vært aktiv 

medlem i minst ti år, enten som idrettsutøver eller i administrasjonen, ha 

vist et utmerket medlemsforhold og ha oppfylt sine forpliktelser til 
idrettslaget. 

 
Ærestegnet kan også tildeles personer som ikke er medlemmer av Buøy 
Idrettslag, men som har tillagt seg særlige fortjenester for laget eller 

idrettssaken. Reversen skal påføres inskripsjon for hvilke ytelser 
påskjønnelsen er oppnådd. 

3.2.3 Tinnplett 
 

For aktiv deltagelse i idrett og administrasjon gjelder følgende regler: 
 

For hvert femte aktive års deltagelse en tinnplett med inngravert antall aktive år 
og årstall for tildeling (se ovenstående pkt. 3.1 - Regler for tildeling av 
utmerkelser). 

 
Tinnpletten tildeles alle idrettslagets medlemmer/idrettsutøvere som har vært 

oppsatt og deltatt i: 
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a) 6 fotballkamper etter fylte 16 år. 

 
b) 1 nasjonalt - eller internasjonalt stevne - eller 2 oppvisninger innen egen 

klubb etter fylte 16 år. 
 

c) 5 - 10 - 15 - 20 osv. med tillitsverv i administrasjonen. 

 
d) Aktivt år får medlemmer som på vegne av idrettslaget innehar verv i 

idrettskrets, idrettsforbund eller andre valgte idrettsutvalg (IKU o.l.). 
 

e) For å kunne bli tildelt tinnplett må vedkommende ha oppfylt sine 

forpliktelser til idrettslaget hvert år, og ikke ha forlatt idrettslaget uten 
gyldig grunn. 

 
Eksempel: 
 

Har et medlem 4 års aktiv, går så over i et annet lokalt idrettslag, kommer 
tilbake igjen og fortsetter som aktiv, må han/hun starte på nytt igjen.  

Har et medlem 9 års aktiv, går så over i et annet lokalt lag, kommer 
tilbake igjen og fortsetter som aktiv, må han/hun starte på nytt fra 5 års 

aktiv, osv.  
 
Bortflytting, så vel som pause regnes som gyldige grunner. 

 

3.2.4 Diplomer 
 
Diplomet tildeles: 

- den som er utnevnt til æresmedlem 
- den som er blitt tildelt ærestegn i sølv 

 
Diplomet kan dessuten, ved enstemmig beslutning i styret, tildeles for andre 
ytelser og til andre foreninger, samt til fortjente personer som ikke er medlem av 

Buøy Idrettslag. 
 

Diplomet skal påføres navn, dato og resultat eller for hvilke ytelser det er 
oppnådd. Diplomet undertegnes av Hovedstyrets leder sammen med nestleder 
eller ett styremedlem. 

 
Diplomet kan fargelegges etter opptrukne linjer, dvs. prøver som oppbevares av 

styret. 
 

4.0 SÆRLIGE BESTEMMELSER 
 

Klubbhuset tilhører medlemsmassen i fotballgruppen, og vil følge gruppen ved en 
eventuell fremtidig deling av idrettslaget. 
 

Gruppenes kontantbeholdning og bankinnskudd står på egne konti, og vil følge 
gruppen ved en eventuell fremtidig deling av idrettslaget. For øvrig legges opp til 

konsernregnskap. 


