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Classified: General Business 

 

Klubbinformasjon	
 

Klubbnavn:   Båstad Idrettslag Skøyter 
Stiftet:    30.10-2001 
Idrett(er):   Skøyter-Hurtigløp 
Postadresse:   co/ Elin Sæther Nilsen, Tyttebærstien 10, 1866 Båstad 
E-postadresse:   ny mail opprettes 
Internettadresse:  ny hjemme side 
Organisasjonsnummer:  984522797  
Bankforbindelse:  Trøgstad Sparebank 
Bankkonto:   1040.20.15944 
Medlem av:   Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
Tilknyttet:   Norges Skøyte Forbund 
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Innledning	
 

Her bør klubben fortelle 

• hvorfor dere har laget denne klubbhåndboka 
• hvem den er utarbeidet av 
• hvem den er utarbeidet for 
• hvordan den skal brukes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbens	historie	
• Båstad Idrettslag skøyter ble stiftet på 1960 tallet og drev sin aktivitet som gruppe i Båstad 

IL. Dagens klubb Båstad Idrettslag skøyter ble stiftet 30.10-2001 som følge av å sikre Båstad 
IL mot økonomisk risiko i forbindelse med byggingen av Båstad kunstisanlegg. 

• Formål å fremme interesse for skøytesporten gjennom organisert trening, skøyteskole og 
mosjonsløp med mulighet for deltagelse uavhengig av nivå. 

• Viktig hendelse er etablering av kunstisanlegg som har gitt stabile isforhold for utøvelse av 
skøyte aktiviteter. 

• Annen viktig hendelse er pågående prosjekt med å bygge takoverbygg med yttervegger over 
skøytebanen, med planlagt byggestart april/mai 2022. 

	
Verdier	
Båstad Idrettslag Skøyter baserer sin aktivitet på felles vedtatte verdier for norsk idrett:  
Ærlig, leken, ambisiøs og inkluderende.  

 

Visjon	
Båstad Idrettslag Skøyter sin visjon:   

 

SKØYTER ER GØY 

EKSEMPEL 

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å 
finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som 
bestemmes og gjøres. 

Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og 
foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, 
foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår. 

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, 
hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting. 
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Hovedmål	
Hovedmålet til Båstad Idrettslag Skøyter 

Hovedformålet er å fremme interesse for skøytesporten. Dette har vi som mål å oppnå gjennom å 
drive skøyteskole, Familieaktiviteter, organisert trening for å formidle idrettsglede samt for de som 
ønsker å kunne tilby utøvelse på elite nivå, hjelpe løpere frem til landslagsnivå.  

Det er et mål å være en bredde klubb. 

Organisasjonskart	
 

 

 

Årsmøtet	
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars. Årsmøtets oppgaver er 
nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles. 

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én 
måned og ha betalt kontingent. 

Innkalling til årsmøtet skal skje direkte overfor de representasjonsberettigede. Klubben kan innkalle 
på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen eller på idrettslagets internettside. 

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. Det skal 
skrives protokoll fra årsmøtet og denne bør være tilgjengelige for organisasjonsleddets 
medlemmer/tilsluttede organisasjonsledd for eksempel på klubbens hjemmeside. Før en publisering 
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bør styret vurdere om det er personopplysninger i protokollen som er av en slik karakter at den ikke 
bør publiseres.  

 

Styret	

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

 

Lovpålagte oppgaver for styret: 

• Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak 
• Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de 

vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at 
idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en 
forsvarlig økonomistyring 

• Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide 
mandat/instruks for deres funksjon 

• Representere idrettslaget utad 
• Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester 
• Oppnevne en ansvarlig for barneidretten 

 

Andre viktige oppgaver: 

• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og 
regnskap 

• Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt 
• Stå for idrettslagets daglige ledelse 
• Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte 
• Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité 
• Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de 

er dekket av underslagsforsikring 
• Oppnevne eller engasjere regnskapsfører 
• Lage årsberetning fra styret til årsmøtet 
• Oppdatering av klubbhåndboka 

 

Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver som kasserer eller referent på årsmøtet, eller 
styret kan selv fordele oppgavene. Fordelingen av oppgaver bør beskrives, slik at medlemmene ser 
hvem de skal kontakte i ulike saker. 

Utvalg/komiteer	
Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av klubbens lov. Dette gjelder 
valgkomité og valgt revisor (ev. kontrolllutvalg der det er et krav). 

For de styreoppnevnte utvalgene bør ansvar og hovedoppgaver for utvalgene beskrives av styret selv 
når styret vedtar å opprette utvalgene.. 
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Aktuelle styreoppnevnte funksjoner/utvalg: 

• Sportslig ansvarlig/utvalg 
• Hovedtrener 
• Arrangement ansvarlig 
• Anleggsansvarlig/utvalg 
• Markedsansvarlig 
• Dugnadsansvarlig/utvalg 

 

Klubbens	lov	
Klubben har egen revidert lov, denne ligger på klubbens hjemmeside og er basert på lovnorm for 
idrettslag, som finnes på NIFs hjemmeside. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av 
det idrettslaget må ha i sin egen lov. Klubben kan vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være 
i strid med lovnormen. Alle lovendringer må vedtas av årsmøtet. og fremgå av protokollen. Dersom 
årsmøtet vedtar lovendringer skal protokollen sendes til idrettskretsen. 

Ved endringer i NIFs regelverk, plikter styret i organisasjonsleddet å gjøre eventuelle nødvendige 
endringer i eget regelverk. Slike lovendringer skal ikke vedtas av årsmøtet. Endringer skal gjøres 
kjent i organisasjonen så snart de er vedtatt av styret. 
 

 

Medlemskap	

Ved innmelding skal medlemmene registreres med navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og 
telefonnummer. Medlemmene skal melde seg inn i klubbens medlemssystem som enten er min 
idrett eller medlemssystem som tilbys av integrasjonspartner med avtale med NIF.  Navn og 
kontaktinformasjon til foresatte må oppgis dersom medlemmet er under 15 år. Alle medlemmer har 
en egen personlig idrettsside på Min Idrett. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem 
aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt 
melde deg på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon 
knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan 
være aktuelle og interessante for deg. 

Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte økonomiske forpliktelser til 
idrettslaget eller andre organisasjonsledd i NIF. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er 
medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt. 

En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke 
inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget.  
Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, manglende betalt medlemskontingent eller 
eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder 
kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige 
kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal 
medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Dersom idrettslaget vurderer 
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ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med idrettskretsen. Beslutning om eksklusjon ilegges 
av NIFs domsutvalg.  

	

	

Medlemskontingent	

Informer om medlemskontingenten som er vedtatt på siste årsmøte. 
 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemskontingenten skal 
minst være kr. 50,-. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem. Klubben kan vedta ulike 
typer kontingenter, for eksempel for barn, ungdom og voksne. Man kan også vedta en 
rabattordninger for eksempel for familier. Dette betyr at en familie på 5 likevel må minst betale 250 
kr kroner samlet. Det er ikke et felles medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for 
hvert enkelt familiemedlem. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-postadresse, 
siden revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet.  
 
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Det kan være 
treningsavgifter for de ulike aktivitetene, inngangspenger ved arrangementer eller egenandeler i 
forbindelse med deltakelse i konkurranser og på kurs. Treningsavgiften skal vedtas av årsmøtet, ev 
kan årsmøtet gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette disse. 
 
 
 
 

Treningsavgifter	
 
Oversikt over klubbens treningsavgifter og moderasjoner finnes i oversikt på klubbens hjemmeside.  

Startkontingenter	–	deltakeravgifter	
  
Klubben har hatt tradisjon for å dekke startkontingent og noe egenandel for alle løpere ved 
deltagelse på stevner.  Styret har fullmakt ved endring i klubbens økonomi til å endre praksis. Styret 
vil da måtte varsle aktive om endring. 

 

Aktivitetsplan/terminliste	
Treningstider blir formidlet i Spond og terminliste finnes på klubbens hjemmeside med link til NSF. 	

 

Klubbens	arrangementer	
Klubben har hvert år følgende arrangementer: 
 

• Skøyteskole 
• Serieløp 
• Villbåstingen, famile-mosjonsløp 
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• Paddehatten, familie-mosjonsløp 
• Variabelt arrangerer klubben nasjonale, Landsmesterskap, NM mesterskap 

 
 

 

Klubbens	Trenere	
Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud 
og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenerne bør derfor 
være kjent med 

• hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé) 
• aktivitetstilbudet 
• medlemskap 
• lisens og forsikringer 
• politiattest 
• klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne 
• hva klubben tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning, kurs  

 
 

 

 

Kurs	og	utdanning	
Klubben bør gi en oversikt over hvilke muligheter det er for å ta kurs eller utdanning gjennom 
klubben. Det er viktig at klubben kan bidra til kompetanse for trenere, ledere og andre tillitsvalgte, 
slik at de kan utvikle seg i den jobben de skal gjøre. 

• Har klubben en utdanningsansvarlig? 
• Hvilken intern opplæring eller hvilke kurs kan vi tilby i egen klubb? 
• Hvilke kurs fra kretsen eller forbundet kan vi tilby gjennom klubben? 

 

 

Dugnad	og	frivillig	arbeid	
I norsk idrett er det ikke lov å tvinge noen til å delta på dugnad. Idrettslagene kan oppfordre 
medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltakelsen må være basert på frivillighet. 
Idrettslaget kan beslutte at medlemmer som deltar på dugnad får en rimelig reduksjon i 
kontingenten og/eller avgift som reflekterer andelen av de totale kostnadene. 

 

Politiattester	
Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som 
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 
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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. 
 

	

Klubbens	antidopingarbeid	
Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Klubben bør ta aktivt 
avstand fra all bruk av dopingmidler.  

 

 

Sikkerhetsarbeid	(HMS)	
Klubben har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i kontakt med klubben på 
arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold i klubbens lokaler og anlegg. Det bør 
beskrives rutiner for arrangementer, reiser, dugnader m.m. Det kan gjøres skriftlig i en 
internkontrollhåndbok eller på et elektronisk internkontrollsystem. Andre beskrivelser kan være 
kontrollrutine for anlegg og utstyr eller sikkerhetsprosedyre for trening. 

Dersom klubben har ansatte, foreligger det et spesielt ansvar for arbeidsmiljøet i klubben. Arbeidet 
skal være systematisk og forebygge skader. Dette ansvaret er hjemlet i arbeidsmiljøloven og i 
«Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter» («internkontrollforskriften»). Den daglige 
lederen har plikt til å gjennomgå nødvendig opplæring. 

 

Økonomi	
Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer 
at styret har ansvar for at 
 

• klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte 
• klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen 
• klubben har en forsvarlig økonomistyring 

 
Styret kan delegere oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til klubbens daglige 
leder. Den daglige lederen kan delegere arbeidsoppgaver knyttet til den løpende bilagsføringen og 
ajourhold av regnskapet til regnskapsføreren/kassereren. 
 
Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi: 
 

• Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring. 
Det skal utarbeides en fullmakts matrise og en tydelig rolleavklaring. 

• Styret skal utarbeide et realistisk budsjett. 
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• Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende. 
• Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto. 
• Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken. 
• Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring. 
• Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité. 

 
 
 
 
	

Forsikringer	
Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til 
den datoen de fyller 13 år. Særforbund kan ha ulike ordninger for dem som er over 13 år. Klubben 
må undersøke hva som gjelder i de forbundene den er tilknyttet og beskrive hva som er forsikret 
gjennom medlemskontingenten. 

Klubben må tegne en underslagsforsikring for de to personene som disponerer klubbens konto. 

Les mer / Informasjon om forsikringer: Idrettsavtaler (Gjensidiges lag- og klubbforsikring og 
Barneforsikring).  
 

 

Anlegg	og	utstyr	
Båstad Idrettslag Skøyter eier og driftet sitt eget anlegg Båstad kunstis anlegg som også omfatter 
klubbhus og maskinhus. Anleggsutstyr klubben eier også egen traktor og ismaskin, Ismaskin ble kjøp 
ny i 2019 for kr. 1.420.000,-. 

Personlig utstyr: 

Klubben kan liste opp hva som må betales av utøverne selv. 

 
 

Utmerkelser	og	æresbevisninger	
• Premie glass for bestemte tids intervaller 
• Innsatsprisen 
• Fremgangsprisen 
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