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1.0. IL Tjalg 
 
1.1. ORGANISASJONSKART MED KOMMENTARER  
 

IL Tjalg 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Styret:  
• Styret i IL Tjalg består av minst 5 medlemmer pluss ett varamedlem (arbeidsutvalget) og 

gruppelederne. Disse velges for 2 år ad gangen. Valget organiseres slik at det ikke er mer 
enn halvparten av styremedlemmene som er på valg hvert år. Blant disse medlemmene 
velger årsmøtet en leder og en nestleder for 1 år om gangen. 

 
Styret skal: 
• Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 
• Representere idrettslaget utad, herunder ivareta idrettslagets interesser overfor det 

offentlige.  
• Vurdere den til enhver tid økonomiske situasjonen i idrettslaget, og føre kontroll i 

henhold til den enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Søke om tilgjengelige 
økonomiske midler fra det offentlige, overordnede organisasjonsledd og andre. 
Inntekten fra ulike igangsatte virksomheter i hovedlagsregi, medlemskontingent, 
avgifter, idrettslagets hovedsponsorer, ulike tilskudd/bidrag disponeres av lagets styre og 
fordeles i samsvar med budsjetter og oppståtte behov.  

• Oppnevne, etter behov, komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver, og utarbeide 
instruks/gi mandat for disse.  

• Styret skal påse at det blir tilrettelagt for aktivitet og at det sportslige drives i henhold til 
idrettens verdigrunnlag.  

• Oppnevne ansvarlige for politiattester og barneidretten. 
• Styret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller når minst to av 

styremedlemmene forlanger det. 
 
Viser for øvrig til idrettslagets lovnorm § 18. 

 
 
 
 

Årsmøte 

Styret Valgkomite 

Innebandy Stupbratt Ski Turn Idrettsskole Fotball 



 
 

Styremøter: 
• Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med 

flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederen/møtelederens 
stemme dobbelt.  

• Styremøter kan avholdes som fjernmøter. Kravet er at styreleder kan kommunisere med 
alle medlemmer. 

• Det settes en frist for når saker som ønskes behandlet på styremøte må være innmeldt. 
En gruppe som ønsker en sak behandlet må sende inn en skriftlig redegjørelse for saken.  

• En gruppe kan anmode om at det avholdes styremøte i forbindelse med en bestemt sak. 
Styrets leder avgjør imidlertid om det er påkrevd med styremøte eller om saken kan 
vente til ordinært styremøte eller avgjøres på annen måte. 

• Protokoller fra styremøtene gjøres tilgjengelig på idrettslagets hjemmeside. 
 
Grupper: 
• Idrettslagets årsmøte bestemmer opprettelse, nedleggelse og endringer av grupper. 

Gruppene er tilknyttet særforbund, og følges disses lover og bestemmelser i tillegg til 
idrettslagets lov og øvrige bestemmelser. 

• Gruppene ledes av egne styrer. 
• Gruppene skal legge til rette for og stimulere til aktivitet i sin idrett på best mulig måte. 

Dog skal gruppene bidra til at idrettslaget som helhet fremstår som en samlende enhet, 
og søke samarbeid på tvers av gruppene. 

• Gruppene skal ha egne budsjett.  
 
Viser for øvrig til idrettslagets lovnorm § 19. 

 
Andre komiteer/utvalg: 
• Komiteer/utvalg som ikke er nevnt, rapporterer i utgangspunktet til styrets leder, 

alternativt til undergruppens styreleder. 
• Midlertidige prosjektgrupper skal få oppgitt hvem de skal rapportere til ved oppstart. 
 
 
1.2. TELEFON- OG FUNKSJONSLISTE 
Det er til enhver tid styreleder for hovedlaget og undergruppene sitt ansvar å holde 
informasjonen oppdatert på idrettslagets hjemmeside for hver sin gruppe og undergruppe. 
 
 
1.3. HANDLINGSPLAN FOR IL TJALG 

Overordnet mål: 
 IL Tjalg skal legge til rette og videreutvikle seg innen de aktivitetene de tilbyr: fotball, 

idrettsskole, innebandy, klatring, ski og turn. 
 IL Tjalg skal skape holdninger slik at flest mulig kan drive den idretten de ønsker på 

ønsket nivå. 
 
Verdigrunnlag/Holdninger: 
 IL Tjalg er et idrettslag for utøvere, trenere, foreldre og ledere som viser hverandre 

respekt, i både lek og fysisk aktivitet og frivillig arbeid. IL Tjalg skal gi utøvere, trenere, 
foreldre og ledere en god opplevelse av samhørighet, trivsel og glede. 

 



 
 

 Lek og fysisk aktivitet i fellesskap med andre skal skape holdninger, utvikle kunnskap og 
ferdigheter som har betydning for mestring og sosial kompetanse.  

 
 IL Tjalg skal være bevisst på å gi utøvere, trenere, dommere og ledere positive 

tilbakemeldinger. 
 
Flest mulig, lengst mulig! 
 
Økonomi: 
 Styrets hovedoppgave vil være god styring av økonomien, og bidra med overføringer av 

midler der det er behov. 
 Styret skal holde jevnlige møter med hovedsponsorene. 
 Styret ajourholder Håndboken ved behov. 
 Styret følger opp medlemskontingenter. 
 Styret følger opp kriterier og frister for offentlige tilskudd, samordnet rapportering inkl. 

momskompensasjon. 
 Undergruppene fastsetter treningsavgifter og følger opp innkreving av denne. 
 Undergruppene kan innhente egne sponsorer. Se avsnitt 3.1. 
 
Anlegg: 
 IL Tjalg er i dag ansvarlig for Mobana, Ballbinge ved Salhus og Skianlegg på Gåsheia. 
 Undergruppene har selv ansvar for å vedlikeholde og drifte anleggene. 
 Anleggsmidler blir overført fra hovedlaget når dette er mottatt fra Brønnøy kommune. 
 
Medlemsmasse: 
 Alle ledere, styremedlemmer, trenere og andre tillitsvalgte skal ha gyldig medlemskap i IL 

Tjalg 
 Eventuell treningsavgift skal betales av alle i de grupper som dette gjelder. 
 Idrettslagets medlemmer har rabattordning hos noen av våre sponsorer, eksempelvis 

utstyrsrabatt. 
 God informasjon, samt få flere generasjoner aktivt med i idrettslaget, vil bidra til økt 

interesse. 
 
Aktivitet: 
 Trenere og ledere må stimuleres for å skape aktivitet som øker rekrutteringen. 
 Samordning mellom gruppene er særs viktig! Det skal ikke oppstå konflikter om utøvere 

eller treningstider gruppene imellom. Det skal vises forståelse overfor utøvere som 
ønsker å utøve flere idretter eller kombinere idrett med annen fritidsaktivitet. 

 
Trener-/lederutvikling: 
 Lage et trenerforum som møtes minst en gang pr. år. IL Tjalg skal delta på forum på tvers 

av Brønnøy kommune sine idrettslag. 
 IL Tjalg skal sørge for at det blir enklere å rekruttere trenere/ledere til idrettslaget 

gjennom god organisering og framsnakking av både tidligere og dagens trenere/ledere. 
 Gi ros og oppmerksomhet til trenere.  
 IL Tjalg bør klare å rekruttere minst to trenere hvert år som er mellom 16-19 år.    
 



 
 

Idrettslige målsetninger 
 Styret skal, om mulig, stille økonomiske midler til disposisjon. 
 Ta vare på de som vil satse, og gi de et tilpasset tilbud. 
 Gjennom samarbeid på tvers av andre idrettslag i Brønnøy kommune øke de sportslige 

prestasjonene der hvor idrettslaget ikke klarer det på egen hånd. 
 
1.4. ARBEIDSMETODIKK FOR STYRET I IL TJALG 
Møteforberedelser 
• Møtekalender utarbeides ved første styremøte etter årsmøtet. 
• Sakslisten skal bestå av vedtakssaker og orienteringssaker 
• Sakslisten skal være sendt ut til styremedlemmene minst tre dager før styremøtet. 
• Styremedlemmer melder inn saker til styreleder/møteleder senest en uke før 

møtetidspunkt. Dette gjelder også saker fra undergruppene. 
• En gruppe kan anmode om at det avholdes styremøte i forbindelse med en bestemt sak. 

Styrets leder avgjør imidlertid om det er påkrevd med styremøte eller om saken kan 
vente til ordinært styremøte eller avgjøres på annen måte. 

 
Møtene 
• Styret holder møter iht. utarbeidet møtekalender, når styreleder bestemmer det, eller 

minst to styremedlemmer forlanger det. 
• Forfall skal meldes til styreleder/møteleder. 
• Styreleder er møteleder. I dennes fravær er nestleder møteleder. 
• Styret er vedtaksført når minst halvparten av styrets medlemmer/varamedlemmer er 

tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller 
styrelederen/møtelederens stemme dobbelt.  

• Møter bør være ferdig senest kl. 22:00.  
 
 

Protokoller 
• Det skal føres protokoller fra styremøtene. 
• Protokoller fra styremøter godkjennes på neste styremøte. 
• Protokoller gjøres tilgjengelig på idrettslagets hjemmeside innen rimelig tid etter 

godkjenning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.0. Lover, retningslinjer og instrukser 
 
2.1. IL TJALG LOVNORM 
 
Det henvises til IL Tjalg sin hjemmeside for vedtatt lovnorm. 
IL Tjalg sin lovnorm ble vedtatt på årsmøtet 17.03.2016, med senere endringer på årsmøtet 
23.03.2017, og godkjent av Nordland Idrettskrets 25.01.2017. 
 
Lovnormen er ufravikelig, og inneholder et minimum av det IL Tjalg må ha i sin egen lov. Alle 
endringer av lovnormen må vedtas på årsmøtet, og godkjennes av idrettskretsen. 
 
Ethvert medlem i IL Tjalg skal gjøre seg kjent med denne lovnormen. 
 
2.2. POLITIATTESTER 
 
Idrettslaget krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver som 
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en 
ordning med politiattest: 

1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag. 
2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å 

sende sine barn. 

Prosedyre for politiattest i klubben: 

 Styret har oppnevnt Are Bendiksen som ansvarlig for å håndtere ordningen med 
politiattest i idrettslaget.  

 Det er leder i hver undergruppe sitt ansvar å informere sine frivillige om at politiattest 
skal fremvises til ansvarlige. Vedlegg til søknad fås av leder i undergruppene. Det er den 
enkeltes eget ansvar å søke om politiattest. Søknaden må undertegnes av søkeren og 
den styreoppnevnte. Søknaden leveres elektronisk på politiet.no. 

 Alle som skal ha politiattest, må fremvise attesten for den oppnevnte ansvarlige. 
 Den oppnevnte ansvarlige lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd 

politiattest, at attesten er fremvist, og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes 
av søkeren. 

 IL Tjalg gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor 
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser 
politiattest, eller som har anmerkninger på attesten. 

2.3. MEDLEMSHÅNDTERING 
 
Idrettslaget benytter KlubbAdmin, som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender 
elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser 
og rimeligere innkreving av kontingenter og treningsavgifter. 
 
KlubbAdmin er gratis for idrettslag, og det er integrert med idrettens øvrige systemer. Via 
Min idrett kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte. 



 
 

 
Nye medlemmer kan ikke ha uoppgjorte regninger hos en annen klubb/idrettslag. Alle som 
har betalt medlemskontingent i idrettslaget, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den 
dagen kontingenten er betalt. 
 
Medlemskontingent for 2017, ble vedtatt på årsmøtet 23.03.2017: 
Enkeltmedlem: kr. 250,- 
Familiemedlem: kr. 450,- 
Støttemedlem: kr. 200,- 
 
 

2.4. BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 
 
1. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.  
2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: 

a. Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 
6 år og først og fremst i egen klubb. 

b. Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer   fra det året de 
fyller 9 år. 

c. Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og 
idrettsarrangementer i Norge, Norden og Barentsregionen. 

d. Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på 
konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.  

e. Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra 
det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig. 

f. Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, 
VM og tilsvarende. 

g. Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.  
3. Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person, tillitsvalgt eller ansatt, 

som er ansvarlig for barneidretten. Se utdypning om barneidrettsansvarlig.  
4. Et særforbund kan vedta egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av 

sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i 2 a) og b) og i 
særlige tilfeller gjøre unntak fra 2 c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller 
den Idrettsstyret gir fullmakt.  

5. Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på 
barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- og konkurransereglement, herunder hjemmel 
til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. 
Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd 
på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg. 

 

2.5. IDRETTENS BARNERETTIGHETER 
 

1. TRYGGHET   
Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under 6 år 
skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges. 
 

2. VENNSKAP OG TRIVSEL  
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de 
skal utvikle vennskap og solidaritet. 
 



 
 

3. MESTRING  
Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter.  De skal også ha 
muligheter for variasjon, øving og samspill med andre. 
 

4. PÅVIRKNING  
Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging 
og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte. 
 

5. FRIHET TIL Å VELGE  
Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer 
selv hvor mye de vil trene. 
 

6. KONKURRANSER FOR ALLE  
Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang 
fra en klubb, innen samme idrett, skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb 
straks overgangen er registrert. 
 
7. PÅ BARNAS PREMISSER  
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, 
fysiske utvikling og modningsnivå. 
 
 

2.6. RETNINGSLINJER FOR UTMERKELSER I IL TJALG 
 

Æresmedlemskap 
Årsmøtet i IL Tjalg kan invitere medlem som i særlig grad har gjort seg fortjent til 
æresmedlemskap i idrettslaget. Kun hovedstyret kan overfor årsmøtet foreslå kandidater og 
dette kan ikke gjøres oftere enn hvert tredje år og det kan ikke være flere æresmedlemmer i 
laget enn hva det svarer til ett æresmedlem for hvert tredje år laget har bestått. 
Æresmedlem hedres på det årsmøtet det er valgt med tale og blomster. Talen skal omhandle 
innsatsen medlemmet hedres for og skal normalt holdes av avgående leder i laget. Som en 
del av æresmedlemskapet svarer laget for kontingenten for æresmedlemmet. 
 

Hederstegn 
Hovedlagsstyret har ansvaret for at det foran hvert årsmøte vurderes om det er medlemmer 
i laget som har gjort seg fortjent til hederstegn. 
Forslag på kandidater vurderes i undergruppene og oversendes hovedlagsstyre. 
Hovedlagsstyret kan på selvstendig grunnlag vurdere kandidater. 
Kandidater skal ha vært medlem i IL Tjalg i sammenhengende minimum 10 år og gjort seg 
særlig fortjent til utmerkelsen derigjennom å ha lagt ned et betydningsfullt arbeid for laget 
uten å ha mottatt økonomisk kompensasjon for dette arbeidet. 
Arbeidet må kunne sies å ha hatt særs stor betydning for idrettens og lagets fremme. 
Hederstegnet skal følges av diplom og utdeles på lagets årsmøte. 
 

Innsatspris 
Ved hvert årsmøte i IL Tjalg kan det deles ut en innsatspris. Det kan bare deles ut en 
innsatspris pr. kalenderår. 
Styret utpeker en komité på tre personer som nominerer kandidater til styret. Komiteen 
fremmer innstilling for vedtak i lagets hovedstyre. 
IL Tjalgs innsatspris kan tildeles: 



 
 

a) Lag eller enkeltperson som ved spesiell bragd har gjort seg fortjent til prisen i 
idrettsåret. 

b) Personer som innen administrasjon eller instruksjon har lagt ned et betydelig arbeid, 
ut over det som kan forventes i idrettsåret. 

 
 

Tjalgarheimstipendet 
Styret kan hvert år dele ut et idrettsstipend til en aktiv utøver eller gruppe av utøvere som 
har gjort seg særlig bemerket for sine idrettsprestasjoner. 
Stipendet skal være på kr. 3000,-. 
Stipendet skal følges av diplom eller plakett. 
Stipendet kan tildeles for: 

a) Gode resultater. 
b) Å stimulere til bedre resultater. 
c) Kompensere for utgifter påløpt i forbindelse med utøvelse av sin idrett 

 

Påskjønnelser 
Årlig påskjønnelse: 

Termokopp med tjalg-logo  
Tildeling: 
Alle trenere, instruktører, foreldrekontakter og styret i undergruppene, samt 
medlemmer i styret i Hovedlaget. De som har flere roller som kvalifiserer til 
påskjønnelse, får en stk. 

 
Påskjønnelse for lang tjeneste: 

Svart sekk med tjalg-logo 
Tildeling: 
Styreleder i hovedgruppe/undergrupper med fartstid 2 år 
Styremedlemmer i hovedgruppe/undergrupper med fartstid 4 år 
Trenere/instruktører med fartstid 4 år 

 
Styret i undergruppene kan foreslå kandidater som har gjort en ekstraordinær innsats 
for IL Tjalg, og fortjener således en ekstra påskjønnelse. 
 
Tildelingen skjer på årsmøtet i idrettslaget.  

 
Ansvar for tildelingene av årlige påskjønnelser: 
Undergruppene/styreledere har selv ansvar for å følge opp at tildelinger skjer etter 
foreslåtte regler. Tildelingene skjer i hovedsak i regi av styrene i undergruppene. 
 

2.7. ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR IL TJALG 
 
For gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget. Grupper kan ikke foreta ansettelse, 
inngå økonomiske avtaler eller representere styret utad, uten styrets godkjennelse. 
 
Ansvar:  
Styret skal påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar 
med de vedtak som er fattet på årsmøte eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal 
videre påse at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 



 
 

budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. Styret er ansvarlig for at de 
økonomiske retningslinjene i laget blir fulgt.  
 
Konti:  
Det er ikke anledning for grupper/utvalg å opprette egne konti i bank eller lignende.  
 
Disposisjonsrett konti:  
Idrettslagets konti disponeres av hovedlagsstyrets leder og kasserer, samt kasserer i 
undergruppene på sine respektive konti. 
 
Regnskapsår:  
Idrettslaget med alle grupper/utvalg, har regnskapsår som følger kalenderåret.  
 
Attestasjon og betaling av regninger:  
Kasserer i undergruppene har attestasjonsmyndighet og betalingsmyndighet for regninger 
som gjelder den enkeltes gruppe. Ved attestering og betaling skal det påføres hva beløpet 
gjelder hvis dette ikke fremkommer klart nok (eks. hvem det er kjøpt blomst til og hvorfor, 
hvilket arrangement det gjelder osv.), dato og signatur. Attestert og betalt regning leveres 
etter avtalte tidspunkter til kasserer i hovedlaget som er ansvarlig for overlevering til 
regnskapsfører.  
Viktig å påse at faktura er fra kjent leverandør. Hvis kasserer ikke er kjent med mottatt 
faktura, skal leder for hovedlaget/undergruppen kontaktes pr. telefon for oppklaring. 
 
Sak på styremøter:  
Økonomisk status skal være egen sak på alle styremøter i idrettslaget når perioderegnskap 
er utarbeidet. 
 
Likviditet:  
Lagets kasserer plikter å varsle styreleder i god tid dersom likviditeten i laget tilsier at 
kassakreditt må søkes. Av samme grunn er det viktig at gruppe- og utvalgsledere varsler 
kasserer om store utbetalinger som er nært forestående. 
 
Lån:  
Styret i hovedlaget har fullmakt til å ta opp lån begrenset oppad til kr. 500.000,-. 
 
Negativ saldo: 
Dersom IL Tjalg får negativ saldo må det omgående iverksettes tiltak. Det aksepteres en 
midlertidig negativ saldo i inntil 6 måneder i påvente av kommende inntekter som er kjent, 
dog ikke utover 5 % av idrettslagets omsetning siste år. En negativ saldo skal nedbetales så 
fort som mulig, og skal prioriteres i lagets bruk av midler. 
 
Budsjett:  
Alle grupper/utvalg skal fremlegge budsjett til årsmøte i idrettslaget senest 2 uker i forveien. 
 
Disponering av overskudd:  
Styret kan for årsmøte foreslå disponering av overskudd. Slike disponeringer skal bokføres 
på det året hvor overskudd er oppnådd. 
 



 
 

Godkjenning av bilag:  
Kostnader skal være dokumentert ved originalbilag, hvor alle nødvendige opplysninger skal 
fremgå.  
Kontanter: Ved arrangementer hvor undergruppene behandler kontanter skal 
oppgjørsskjema for kontanter alltid benyttes. To personer skal alltid skrive under på 
oppgjørsskjema, og det understrekes at utgifter må være dokumentert med originalbilag og 
at innkomne penger skal telles opp. Ved utbetaling kontant, må den som har mottatt 
beløpet ha kvittert for mottak. Ved innkreving av penger ved turer og lignende gjøres det 
spesielt oppmerksomt på at ved hvor det er innsamlet penger til dekning av kostnader, og 
arrangementet/turen som en følge av dette går i null, skal likevel alle bilagene leveres 
kasserer slik at dette kan bokføres. Dette er viktig for å få dokumentert aktiviteten, og for å 
kunne redegjøre for hvordan de innsamlede pengene ble brukt. 
 
Medlemskontingent:  
All medlemskontingent går i sin helhet til hovedlaget. 
 
Treningsavgift: 
All treningsavgift for hver undergruppe går i sin helhet til undergruppen. 
 
Sponsormidler:  
Hovedlaget forvalter IL Tjalg sine hovedsamarbeidspartnere, og inntekten går i sin helhet til 
hovedlaget.  
Gruppene kan innhente egne sponsorer. Før avtaler inngås, skal styret i hovedlaget bli 
informert. Dette for å ha kontroll på at avtaler ikke er i konflikt med 
hovedsamarbeidspartnere. Sponsorer som ytrer ønske om at sponsormidler skal gå til 
spesielle prosjekter/grupper/formål får innvilget dette.  
Se for øvrig bestemmelsene i avsnitt 3.1. 
 
Kilometergodtgjørelse/diett:  
Den enkelte gruppe/utvalg avgjør selv i hvilke situasjoner kilometergodtgjørelse skal 
utbetales og sats. Dog kan ingen gruppe benytte en høyere kilometergodtgjørelse enn de til 
enhver tid gjeldende satser i staten. Det utbetales ikke diettgodtgjørelse iht. statens regler, 
men tillitsvalgte kan motta refusjon for faktiske utgifter. 
 
Internt dugnadsarbeid 
Idrettslaget drives i hovedsak av frivillige. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre, 
stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode 
aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Det er mange oppgaver som skal løses i 
idrettslaget, blant annet lede treninger, vaske drakter, rydding i klubbhuset, parkeringsvakt 
under turneringer, kjøring til og fra kamper, oppkjøring av skiløyper og kiosksalg. Dette 
frivillige arbeidet som kommer idrettslaget og medlemmene til gode, kalles «dugnad». 
Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din 
innsats blir satt stor pris på! 
 
 

Eksternt dugnadsarbeid 
Eksternt dugnadsarbeid styrer hver enkelt gruppe. Inntektene tilfaller undergruppen. 
Det er ikke anledning til å holde slike inntekter utenom det ordinære regnskapet med 
begrunnelse i at pengene skal benyttes til noe spesielt. Dette er av betydning for å få et 



 
 

korrekt bilde av den økonomiske situasjonen i laget, og for å kunne dokumentere lagets 
eksterne dugnadsinnsats. Enkeltpersoner som stiller til dugnad på vegne av IL Tjalg kan ikke 
få godtgjørelse for sitt arbeide. 
 
Årsoppgjør:  
Ved regnskapsårets slutt (31.12.) påhviler det de sittende styrer å sørge for at alle ikke 
bokførte utgifter og inntekter som tilhører avsluttende regnskapsår, blir gjort kjent for 
regnskapsfører innen rimelig tid slik at disse kan registreres på riktig regnskapsår. Kasserer 
skal sende ut en påminnelse med oppgitt tidsfrist hvert år. 
 
2.8. VALGKOMITE I IL TJALG 
 
Valgkomiteen har et viktig verv og deres arbeid kan få stor betydning for virksomheten i 
laget i de kommende år. 
 
På årsmøtet 23.03.2017 ble følgende valgkomite valgt: 
Leder: Marianne Stokka Dalheim 
Medlem: Marte Myren 
Medlem:  
 
I vedlagte link finnes informasjon som valgkomite må sette seg inn i. 
 
https://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/valgkomite/ 
 
 
 
3.0. Samarbeidsavtaler 
 

3.1. SAMARBEIDSAVTALER 
Hovedlagets styre er koordinator og ansvarlig for alle samarbeidsavtalene i laget. En gruppe 
kan likevel selv ta kontakt med mulige samarbeidspartnere, men dette må alltid avtales med 
styrets leder på forhånd. Dette for å unngå at en og samme bedrift mottar flere 
henvendelser fra idrettslaget på samme tid, at en mulig ny samarbeidspartner er i 
konkurranse med andre samarbeidspartnere idrettslaget har, samt for å sikre at sponsorer 
som har gitt signaler om at de kun ønsker å støtte enkelte grupper ikke blir kontaktet av 
andre. Gruppene i laget må unngå å bli konkurrenter. Likeledes må styret i hovedlaget 
varsles om en gruppe er inne i en periode hvor de går rundt til bedriftene i Brønnøy og ber 
om gavepremier og/eller selger annonser til program og lignende. Den enkelte gruppe har 
ansvar og skal ha kjennskap til innholdet i samtlige avtaler som berører deres gruppe. I 
tillegg har gruppene ansvar for at alle ledere og utøvere blir gjort kjent med hvilke 
forpliktelser de har. Alle må notere seg hvem de øvrige gruppene i idrettslaget har avtaler 
med (se egen oversikt). Vi skal være bevisst i forhold til våre sponsorer og være flinke til å 
«ta vare» på dem.  
 
Vi må huske at arbeidet først begynner når samarbeidsavtalen er undertegnet, etterarbeidet 
legger grunnlaget for nye muligheter. 
 
 
 



 
 

 
 
3.2. OVERSIKT SAMARBEIDSAVTALER 
 

HVEM GJELDENDE GJELDER  
Helgeland Sparebank 01.2017 – 12.2020 IL Tjalg Hovedlaget 
Sport1 Brønnøysund 01.2016 – 12.2020  IL Tjalg Hovedlaget 
Nike 01.2016 – 12.2020 IL Tjalg Hovedlaget 
   
Helgeland Kraft 01.2017 – 12.2019 IL Tjalg Fotballgruppe 
Rema1000 01.2014 – 12.2017 IL Tjalg Fotballgruppe 
Inventum 01.2017 – 12.2019 IL Tjalg Fotballgruppe 
   
Lokalmatbutikken 09.2016 – 08.2017 IL Tjalg Brønnøy Innebandy 
Braks 09.2016 – 08.2017 IL Tjalg Brønnøy Innebandy 
Kred 09.2016 – 08.2017 IL Tjalg Brønnøy Innebandy 

 
 
 
 

4.0. Anlegg 
 

4.1. OVERSIKT ANLEGG I IL TJALG 
 

HVA ANSAVRLIG 
Mobana – fotballbane og klubbhus IL Tjalg Fotballgruppe 
Ballbinge Salhus IL Tjalg Fotballgruppe 
Skianlegg Gåsheia IL Tjalg Skigruppe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
5.0. Diverse  
 

5.1. ÅRSHJUL 
 

 
 
 


