
Viser til NIFs temaside: Gjennomføring av årsmøte

# Hva Når Status Nettsider

1 Vi har kontaktet valgkomiteen. 3 - 6 mnd før

2 Vi har sjekket om vi trenger å oppdatere loven vår. 3 - 6 mnd før Lovnorm for idrettslag-bokmål

3 Vi har sjekket om vi trenger å oppdatere vår organisasjonsplan. 3 mnd før

4 Vi har tatt kontakt med revisor. 2 mnd før

5 Vi har oppdatert medlemsregistret vårt. 31.12.2018 MinIdrett KlubbAdmin

6 Vi har delegert oppgavene til de som skal skrive årsrapportene. 1 - 2 mnd før

7 Vi har regnskapet klart til presentasjon for revisor. 1 - 2 mnd før

8 Vi har en oppdatert handlingsplan med tilhørende budsjett. 1 mnd før

9 Vi har sendt ut innkalling til årsmøtet. 1 mnd før

10 Vi vet hvem som skal lede årsmøtet. 1 mnd før

11 Vi har lagt siste styremøte i forhold til årsmøtedatoen. 1 - 2 uke før

12 Vi har behandlet innkomne forslag, blant annet forslag fra valgkomiteen. 1 - 2 uke før

13 Vi har laget styrets innstilling til ny valgkomité. 1- 2 uker før

14 Vi har kontroll på hvem som har stemmerett. 1 uke før

15 Vi har satt opp og sendt ut en agenda og sakspapirer i tråd med lovens § 13. 1 uke før Lov, forskrifter og bestemmelser

16 Vi har oppdatert våre nettsider og SportsAdmin med nytt styre 1 mnd etter SportsAdmin

17

Vi har gitt informasjon til VIK og Larvik idrettsråd om hvem den nye lederen av 

idrettslaget er.
1 mnd etter

Vestfold og Telemark Idrettskrets Larvik Idrettsråd

18

Vi har oppdatert opplysningene i Brønnøysundsregisteret/ - skjer via ny samordnet 

rapportering i KlubbAdmin
30.04.2022

http://www.brreg.no/ se: Samordnet registermelding

19

(Hvis dere bruker KlubbAdmin): Vi har sørget for at ny leder og aktuelle 

styremedlemmer får tilgang til Buypass BrukerAdmin

Når Brreg er 

oppdatert

20 Vi har kontaktet idrettskretsen for å få vite hva idrettslaget kan få hjelp til. 1 mnd etter

21 Vi har sendt ut/publisert en signert protokoll. 1 mnd etter

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/b4b0cf67d7ff47a6a41584266e763788/lovnorm-for-idrettslag-for-publisering-endelig.docx
https://minidrett.nif.no/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbadmin
https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/
https://www.idrettsforbundet.no/sportsadmin/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestfoldogtelemark/
http://larvikir.no/
https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/vare-skjema/samordnet-registermelding-del-1-hovedskjema/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestfoldogtelemark/

