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1. INNLEDNING 

Klubbens håndbok  
I håndboka skal vi få kjennskap til klubbens administrative oppbygging, organisasjonsplan, 
klubbens lov, reglement, instrukser, stillingsinstrukser m.m. 
 
Klubbens organisasjonsplan gir en oversikt over de overordnede retningslinjer som klubbens 
styrende organer skal arbeide etter. Planen er utarbeidet innenfor rammene av klubbens lover 
og på grunnlag av klubbens virksomhetsplaner.  
Organisasjonsplanen skal oppdateres årlig og legges frem og behandles som egen sak på 
årsmøtet.  Jfr. Klubbens lov § 15. 
Klubbens håndbok er først og fremst ment å være til hjelp for våre tillitsvalgte. Særlig som 
nyvalgt i et tillitsverv kan det være behov for å sette seg inn klubbens lover, rutiner og 
verdigrunnlag. Vi skal ta vare på gode ideer og arbeidsredskaper som eksisterer, og lære av 
hverandre både i hovedstyret og avdelingene. 
Vi håper boka vil være nyttig for god kontinuitet i klubben, og få synliggjort den enkelte 
tillitsvalgtes ansvarsområder.  

Holdere av håndboka 
Håndboka skal holdes av alle medlemmer av hovedstyret, leder av utvalg/komiteer oppnevnt 
av årsmøtet eller hovedstyret.  
Håndboka skal ligge ute på hovedklubbens hjemmeside, og finnes i egen mappe. 
Håndboka skal brukes av hovedstyremedlemmene for innsetting av møtereferat, og på den 
måten også bringe boka med på hvert møte. 

Overlevering av håndboka 
Håndboka skal overleveres etter valg av tillitspersoner, og hovedstyret er ansvarlig for at dette 
skjer. 
På første møte etter nyvalg i avdelingene skal en tillitsperson fra AU møte for å gå gjennom 
håndboka. 

Ajourføring av håndboka 
Hovedstyret er ansvarlig for ajourføring av håndboka til enhver tid. Rettelser overleveres på 
hovedstyremøter eller utsendes til de som har boka. 
 
2. ADMINISTRASJON 

Klubbens navn  
Klubbens navn er:   Sportsklubben Freidig  
Korrekt forkortet navn er:  Sp.kl. Freidig 

Klubbens postadresse 
Boks 4642 Valentinlyst, 7451 Trondheim 

Adresse klubbhus  
Sigurd Jorsalfars veg 31, 7052 Trondheim. 
Kontoret er normalt betjent mandag – torsdag, fredag 0900-1200. 
Kontortelefon 951 24 103  
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Hjemmeside og e-post 
Hovedklubbens hjemmeside   : www.freidig.idrett.no 
Klubbens e-post adresse   : freidig@freidig.idrett.no                                 

Informasjon til medlemmene 
I tillegg til hovedklubbens nettside og Facebook-side informerer avdelingene sine medlemmer 
via sine respektive hjemmesider. 

Organisasjonsnummer 
Sportsklubben Freidig er registrert i Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret) 
Lagets organisasjonsnummer: 937 45 0761 

Bankforbindelse  
Sportsklubben Freidigs bankforbindelse er Sparebank1SMN 
Klubben oppretter de kontoer som er nødvendig for gjennomføring av sine bankforbindelser. 
 
3. ORGANISASJONSPLAN  

Tillitsvalgte  
Ajourført oversikt over tillitsvalgte iht siste årsmøte skal være tilgjengelig på Hovedklubbens 
web-side. 

Intern organisering 
Freidigs formål er ved samarbeid og vennskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former.  
 
Endring i organisasjonsplan kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å 
ha vært oppført på sakslista. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  
 
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes i månedsskifte februar/mars. 
Årsmøtet velger klubbens leder, nestleder, sekretær og 3 styremedlemmer.  Disse utgjør 
arbeidsutvalget (AU) som til daglig leder klubben 
  
Arbeidsutvalget (AU) og avdelingslederne utgjør Freidigs hovedstyre (HS) som leder 
klubbens virksomhet mellom årsmøtene og fører kontroll med avdelingenes arbeid så vel 
sportslig som økonomisk.  
 
Klubben har engasjert en Daglig leder (DL) som skal delta på AU og HS møter med talerett, 
men ikke stemmerett. DL kan etter §7 i klubbens lov ikke velges inn i styrer, råd eller utvalg.  
 
 
Avdelingenes organisering 
 
Avdelingene i Sportsklubben Freidig kan være forskjellig oppbygd etter den idrett de driver. I 
henhold til klubbens lov skal alle avdelinger ha et styre med leder, kasserer, sekretær og 
styremedlemmer. 
Avdelingene kan være delt i forskjellige underavdelinger som igjen er delt opp i forskjellige 
arbeidsområder. Avdelingene tar seg av planlegging og gjennomføring av sine tiltak og 
arrangement, og de er økonomisk selvstyrte. Avdelingene avvikler egne årsmøter 

http://www.freidig.idrett.no/
mailto:freidig@freidig.idrett.no
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Eksterne tilknytninger 
Enhver organisasjon har sine eksterne tilknytningspunkter.  
Norges idrettsforbund og Olympiske og paralympiske komité (NIF) er klubbens høyeste 
overordnede organ.  
 
Idrettsrådet i Trondheim er fellesorgan for alle idrettslag i kommunen som er tilsluttet NIF. 
De jobber for å styrke idretten i sin kommune. Styret velges av og blant idrettslagene i 
Trondheim. 
 
Klubben er tilsluttet NIF via Trøndelag Idrettskrets.  
Klubben er tilsluttet en rekke særforbund som Norges Friidrettsforbund, Norges 
Fotballforbund, Norges Skiforbund, Norges Håndballforbund, Norges Orienteringsforbund og 
Norges Bandyforbund. 
  
Offentlige myndigheter som fylke og kommune er viktig for klubbens virksomhet via 
fordeling av offentlige midler som skal tilkomme idretten.  

Hovedstyret 
Klubben ledes av Hovedstyret (HS) som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
Hovedstyret består av: 
Leder 
Nestleder 
3 styremedlemmer 
Samtlige avdelingsledere 
 
Ved gyldig forfall skal avdelingslederne la seg representere ved annet valgt medlem fra 
samme avdeling. 
 
Hovedstyrets møter avholdes vanligvis annenhver måned. Hovedstyret kan innkalle 
medlemmer til hovedstyrets møte uten stemmerett. Vanlig praksis i dag er at leder for 
Eiendomsutvalget og Veteranlaget Hyllkaka inviteres til HS møter med talerett men uten 
stemmerett. 
 
Hovedstyret holder møter når leder bestemmer dette eller et flertall av Hovedstyrets 
medlemmer forlanger det. 
 
Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med 
flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. 

Hovedstyrets arbeid 
Hovedstyret leder klubbens virksomhet og fører tilsyn med avdelingsstyrenes arbeid så vel 
sportslig som økonomisk. Hovedstyret skal 

• Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 
• Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

instruks for disse. 
• Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi og øvrige aktiviteter i 

henhold til de for idrett og klubbens gjeldende instrukser og bestemmelser. 
• Representere klubben utad. 
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Økonomiske relasjoner 
Hovedstyrets økonomi disponeres av arbeidsutvalget innenfor rammen av det vedtatte 
budsjett. 
 
Hovedstyrets drift finansieres av: 
1. Medlemskontingent og aktivitetstilskudd fra kommunen. 
2. Eventuelle andre inntektsbringende tiltak. 
3. Arrangementsavgift fastsatt av årsmøtet. 
 
Hovedstyrets anvendelse av midler skal gå til dekning av klubbens fellesutgifter i henhold til 
vedtatte budsjett. Hovedstyret kan også bygge opp driftsfond. 

Organisasjonsform 
For å sikre en forsvarlig kommersiell økonomisk drift, kan klubbens årsmøte bestemme at 
deler av klubben skal organiseres i selskapsform, tilpasset den aktuelle situasjon.      

Regnskap og revisjonsbestemmelser 
Klubbens ledere, kasserere og revisorer plikter å gjøre seg kjent med NIFs lover og 
bestemmelser for regnskapsførsel og revisjon. 
Hovedklubbens regnskap skal være avsluttet og revidert pr. 31.01.   

Arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget (AU) består av: 
Hovedstyrets leder 
Nestleder 
3 styremedlemmer      
Arbeidsutvalgets oppgave er å administrere den daglige drift av klubbens fellesfunksjoner, 
spesielt med henblikk på at klubbens lover, årsmøtevedtak og at hovedstyrevedtak blir 
overholdt og gjennomført. 

Lederfunksjoner 
Hovedstyrets leder har den daglige ledelsen av Sportsklubben Freidig og representerer 
klubben utad. 
Nestleder fungerer som leder ved dennes fravær. 

Avdelingene 
Sportsklubben Freidig er organisert i avdelinger, hvor hver avdeling representerer en eller 
flere idrettsgrener. Avdelingene kan ha undergrupper. 
Opprettelse/nedleggelse av avdeling bestemmes av klubbens årsmøte, som også bestemmer 
hvordan disse skal organiseres og ledes. 
 
Avdelingene ledes av et avdelingsstyre som velges på avdelingens årsmøte. 
Avdelingsstyrenes sammensetning bestemmes av avdelingenes årsmøte. 
 
Avdelingsstyret administrerer den daglige drift av avdelingen, og de anlegg avdelingen har 
ansvar for. Avdelingsstyret skal spesielt overvåke at overordnede idrettsmyndigheters vedtak 
og bestemmelser, samt klubbens lover, årsmøtevedtak og hovedstyrevedtak blir overholdt og 
gjennomført. Alle avdelingene har inngått samarbeidsavtale om retningslinjer for 
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aldersbestemte aktiviteter i Sportsklubben Freidig i tråd med NIFs ‘Bestemmelser om 
barneidrett’. 
I idrettstekniske saker, som bare berører avdelingen, handler avdelingen selvstendig. 
I økonomiske saker kan avdelingen disponere innenfor rammen av det av klubbens årsmøte 
vedtatte budsjett, i hht klubbens Fullmaktsmatrise og NIFs bestemmelser. Utbetalinger som 
går utover avdelingens budsjett må godkjennes av hovedstyret, og forutsetter at hovedstyret 
finner budsjettmessig dekning for disse. 
For avdelingenes økonomiske forpliktelser hefter hele klubben og avdelingene kan ikke inngå 
avtale eller representere klubben utad uten hovedstyrets godkjennelse. Avdelingsstyret kan 
ved vedtak i hovedstyret, gis fullmakt til, innenfor rammen av vedtatte budsjett å inngå avtaler. 
Slik fullmakt skal være tidsbegrenset og skal senest opphøre ved klubbens årsmøte. 
Avdelingsstyret skal holde hovedstyret orientert om alle saker som kan ha interesse for 
klubben. 
Senest tre uker før hovedklubbens årsmøte skal avdelingsstyret legge frem for hovedstyret 
årsmelding om avdelingens virksomhet, regnskap og budsjettforslag for kommende år. 
 
Hovedstyret kan utarbeide nærmere instruks for avdelingsstyrets virksomhet. Forslaget 
utarbeides av avdelingsstyret og godkjennes av hovedstyret.                   

Avdelingenes årsmøte 
Avdelingenes årsmøte holdes hvert år på et tidspunkt bestemt av avdelingens styre og 
godkjent av hovedstyret. Årsmøtet må være avviklet minimum 14 dager før hovedkubbens 
årsmøte.  
For avdelingenes årsmøte gjelder paragrafene i klubbens lov så langt de passer.  

Avdelingenes oppgaver 
Avdelingsårsmøtet skal: 
Behandle årsmelding fra avdelingsstyret og eventuelle komiteer/utvalg. 
Behandle regnskap i revidert stand. 
Behandle innkomne forslag. 
Fastsette aktivitetsavgift. 
Vedta avdelingens budsjett 
 
Valg:  
 
   a. Leder 

   b. Det antall styremedlemmer som er fastsatt av avdelingsårsmøtet, hvorav en kasserer og en 
sekretær. 

   c. To varamedlemmer til styret. 
   d. Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet. 

   e. Tre medlemmer til valgkomite. 
 

Alle valg er for to år, unntatt valgkomite og representanter til ting og særkretser, som er for ett 
år. Leder og halvparten av styremedlemmene velges i år delelig med 2, de øvrige i 
mellomliggende år.       
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Samarbeid AU og avdelingene 
Arbeidsutvalget ser det som meget viktig at kontakten mellom avdelingene og AU er best 
mulig. 
Dette forutsetter en toveis kommunikasjon, og for å tilstrebe dette må en rekke prosedyrer 
gjennomføres.  
1. AU`s forpliktelser 
- Kontaktperson skal ha ansvaret for at nytt avdelingsstyre informeres om klubbens håndbok, 
og at denne gjennomgås. 
- Kontaktperson skal sørge for å informere avdelingsstyret om saker av viktighet for 
avdelingen utover det som kommer fra hovedstyrets side gjennom sekretær eller 
forretningsfører. 
 
 2. Avdelingens forpliktelser 
- Avdelingene skal innkalle hovedstyrets kontaktperson til samtlige styremøter, årsmøter og 
andre viktige møter i avdelingen. Kontaktperson har uttalelsesrett, men ikke stemmerett. 
- Referat skal ikke legges ut offentlig på våre websider, men gjøres tilgjengelig til medlemmer 
som ber om å få det. Referent/avdelingsleder skal arkivere alle referat i hovedstyrets DropBox, 
så de er lett tilgjengelige. I tråd med GDPR, skal det ikke referatføres saker hvor personer 
benevnes.  
3. Aktivitetsliste/møteplan 
Aktivitetsliste/møteplan bør alle sette opp for sin aktivitet. Den tiden som brukes for oppsett 
av dette, vil svare seg i løpet av kort tid. Lista vil være et hjelpemiddel som benyttes slik at 
man ser at de mål og oppgaver man har satt seg, blir løst og det innen fastsatt tid.  

Mal for hovedstyrets årsberetning 
Følgende hovedpunkter og underpunkter er klubbens mal for hovedstyrets årsberetning. 
1.0 STYRETS SAMMENSETNING 
2.0 ADMINISTRASJON 
2.1. Møter og arrangement 
2.2. Representasjon 
2.3  Viktige administrative vedtak og saker i driftsåret 
3.0 MEDLEMSMASSEN 
4.0 ØKONOMI 
4.1  Avdelingene 
4.2  Hovedstyret 
5.0 DRIFT OG PLANLEGGING 
5.1  Rekruttering av tillitsvalgte 
5.2  Freidig på Facebook og web 
6.0 ARRANGEMENT 
6.1  Tordenskioldløpet 
6.2  Skandia cup 
7.0 KLUBBMILJØ 
8.0 FJELLSETERSTUA 
9.0 FREIDIGHUSET 
10.0 EGNE ANLEGG 
11.0 UTMERKELSER 
12.0 IDRETTSLIGE PRESTASJONER 
13.0 KONKLUSJON 
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Mal for avdelingenes årsberetninger 
 
Avdelingenes årsberetninger, samt den forkortede årsberetning som skal inn i klubbens 
hovedberetning skal inneholde følgende punkter: 
1. ADMINISTRASJON 
2. ØKONOMI 
3. EGNE ARRANGEMENT 
4. SPORTSLIG INNSATS 
5. REPRESENTASJON 
6. TRENING OG INSTRUKSJON 
7. KONKLUSJON 
 
Underpunkter til de 7 hovedpunktene kan også benyttes i slike tilfeller, hvor det er ønskelig. 
Ellers kan avdelingene ta med andre punkter, som er hensiktsmessig ut fra den virksomhet 
som drives. 
Forkortet årsberetning, som bl.a. skal inn i medlemsbladet, er avdelingsstyrets beretning som 
er laget bl.a. etter rapporter fra lag, komiteer o.l. 

Avdelingenes forpliktelser for hovedklubbens årsmøte 
 
I henhold til klubbens lov skal følgende fremlegges for godkjenning på klubbens årsmøte: 
- REGNSKAP etter klubbens kontoplan 
- BUDSJETT etter klubbens kontoplan 
- ÅRSBERETNING godkjent på avdelingens årsmøte 
Det er ønskelig at avdelingene også fremlegger et handlingsprogram som viser hva 
avdelingen jobber ut ifra . 
Det overordnede mål for dette er å forbedre sportslige resultater og øke antall aktive. 
 
Hvorfor handlingsprogram: 
- underlag for aktivitetsplaner og budsjetter 
- systematisk nytenking 
- underlag for alternative handlingsmuligheter 
- godt planlagt virksomhet hvor kursen kan korrigeres 
- ekstern og intern informasjon om hva man vil 
- medlemmers engasjement, bestemmelse og motivasjon 
- måle resultater 
- systematikk for det administrative arbeid 
 
Handlingsprogrammet bør inneholde følgende punkter: 
1: Organisasjon 
2. Økonomi 
3. Leder/trener/instruktør/dommersektoren 
4. Rekruttering/frafall 
5. Aktivitetstilbud 
6. Anlegg 
7. Egne arrangement 
8. Miljøtiltak 
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Hvert punkt skal inneholde: 
A: Situasjonsbeskrivelse 
B: Problemer 
C: Handlingsplan 
Ovennevnte materiell sammen med liste over tillitsvalgte med navn, adresse og tlf. skal være 
HS i hende senest 14 dager etter avdelingens årsmøte. 

Avdelingenes virksomhetsplaner 
I henhold til klubbens lov skal følgende fremlegges for godkjenning på årsmøtet: 
- REGNSKAP etter klubbens kontoplan. 
- BUDSJETT etter klubbens kontoplan. 
- VIRKSOMHETSPLAN for kommende driftsår. 
Skjema med mal for virksomhetsplan fås hos AU, og alle punkter skal være besvart 
(Minimum "Ingen planer") 
Virksomhetsplanen skal inneholde følgende punkter: 
- Organisasjon 
- Økonomi 
- Rekruttering/frafall 
- Aktivitetstilbud 
- Trenere/instruktører/ledere/dommere 
- Egne arrangement 
- Miljøtiltak 
Ovennevnte materiell sammen med liste over tillitsvalgte med adresse og tlf. nr. skal være HS 
i hende senest 14 dager etter avdelingens årsmøte. 

Valgkomite 
Valgkomiteen har ansvaret for å rekruttere nye styremedlemmer til klubben.  
Valgkomiteen plikter:  
• å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode,  
• å vurdere styrets og komiteenes virksomhet,   
• å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning,  
• å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for  
  styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og  
  interesse for oppdraget,  
• å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer  
  til å bli foreslått,  
• før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på  
  nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet,  
• under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag. 

Barneidrettsansvarlig 
Barneidrettsansvarlig skal: 
1) Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til 
trenere, frivillige og foreldre. 
2) Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper, slik at 
barneidrettsperspektivet blir ivaretatt i klubbens drift og arrangement, og kunne begrunne 
hvorfor dette er viktig. 
3) Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med 
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foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjonen om hva det innebærer å være 
medlem i klubben. 
4) I fler-idrettslag: Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler 
et mangfoldig aktivitetstilbud for barna i idrettslaget. 
5) I avdelingene: Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten, slik at det stimulerer helhetlig 
utvikling. 
6) Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, 
også fra grupper med dårlig råd. 
7) Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn. 
Barneidrettsansvarlig har mulighet til å øke sin kompetanse om barneidrettsbestemmelsene og 
rettighetene gjennom og: 
- Delta på idrettskretsenes ulike tiltak hvor barneidrettsbestemmelser og rettigheter tas opp, 
f.eks. temakvelder, samlinger, fagseminarer. 
- Gjennomføre e-læringsmodulen «Barneidrettens verdigrunnlag» som finnes på 
kurs.idrett.no   

Kontrollutvalg 
Kontrollutvalget sine oppgaver er beskrevet i klubbens lov §15.14. b og §21.  

Hus- og hyttekomiteen  
 
HH-komiteen skal være et rådgivende, og til dels utøvende utvalg i forbindelse med 
vedlikehold, drift og oppgradering av eiendomsmassen i Sp.kl. Freidig. Per i dag omfattes 
dette av Klubbhuset i Sigurd Jorsalfars vei og Fjellseterstua. 
En stor del av det praktiske arbeidet som kreves for jevnlig vedlikehold kan iverksettes av 
HH-komiteen i form av dugnader. Det er derfor ønskelig at HH-komiteen består av 
medlemmer med relevant kompetanse. Med relevant kompetanse menes: 

• Byggeteknisk kompetanse/takstmann. 
• Økonomi 
• «Kreativitet»/aktivitet i forbindelse med markedsføring av utleie. 
• Dugnadsansvarlig- ha oversikt over relevant kompetanse i klubben. 

 
HH-komiteen skal ha eget budsjett og regnskap. 

• HH-komiteen skal ha den overordnede oversikt over behov for oppgraderinger og 
vedlikehold. Oppgraderinger skal vedtas av HS. 

• HH-komiteen skal iverksette dugnader ved behov. 
• HH-komiteen skal sørge for at det foreligger en fremtidsrettet plan for vedlikehold av 

den eiendomsmassen som hører til deres mandat. 
• HH-komiteen skal sørge for at det foreligger en situasjonsplan som oppdateres jevnlig 

etter hvert som tiltak iverksettes og sluttføres. Behovene settes opp i prioritert 
rekkefølge med finansieringsplan i henhold til budsjett som legges fram for HS.  

• HH-komiteen skal ha en rådgivende funksjon i forbindelse med leieavtaler, herunder 
korttids- og langtidsleie. 

• HH-komiteen kan på eget initiativ skape aktiviteter som fremmer bruk av Klubbens 
lokaler.  

http://kurs.idrett.no/
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• HH-komiteen skal i samarbeid med daglig leder ha ansvar for byggesøknader og 
annen tilrettelegging fram til oppgraderinger kan iverksettes.  

• HH-komiteen skal i samarbeid med daglig leder ha ansvar for å lokalisere 
finansieringskilder. 

4. Beredskapsplan ved alvorlige ulykker 
Planen skal oppdateres årlig. Denne gjelder fra 27.02.19 
 
Innledning 
I tilfelle av at en alvorlig ulykke oppstår, skal klubbens beredskapsgruppe tre i funksjon. 
Gruppen ledes av beredskapsleder.  
 
Definisjon 
En alvorlig ulykke defineres som:  
1. Dødsfall grunnet hendelser som oppstår i forbindelse med trening og/eller konkurranse i 
regi av Sp.kl. Freidig  
2. Hendelse med alvorlig skadede (fysisk og psykisk) i regi av Sp.kl Freidig 
 
Beredskapsgruppen samles også hvis det har skjedd lovbrudd eller grovt overtramp av 
reglement i forbindelse med aktiviteter i klubbens regi.   
 
Beredskapsgruppe:  
Beredskapsgruppen består til enhver tid av:  
 
Nr Funksjon Hvem 
1 Beredskapsleder Leder av hovedstyret 
2.  Beredskapsmedlem (og leders stedfortreder) Nestleder 
3 Beredskapsmedlem Avdelingsleder i den avdelingen den 

alvorlige skaden har oppstått 
4 Beredskapsmedlem Daglig leder 
 
Umiddelbare handlinger ved alvorlige ulykker:  

1. Sørge for at nødvendig førstehjelp blir gitt. 
2. Skaffe oversikt over ulykken (se under) 
3. Kontakte:  

113 – Medisinsk nød (sykehus) 
112 – Politi 
110 – Brann 
Evt. 116 117 – Legevakta i Trondheim, Melhus og Malvik  

4. Beredskapsleder, eventuell annet medlem av beredskapsgruppen 
5. Skaffe oversikt over ulykken 
6. Mottaker av melding om ulykke må bringe på det rene:  

 
HVA har skjedd 
HVEM er involvert 
HVOR har ulykken skjedd 
NÅR skjedde ulykken 
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Den som først mottar meldingen om ulykken melder snarest til resten av beredskapsgruppen 
 
Beredskapsgruppe 
 
Ved en alvorlig ulykke vil det være nødvendig for hovedstyret å få en fullgod status av 
oppstått situasjon. For å gjennomføre de tiltak, som hovedstyret finner nødvendig, er det 
utarbeidet en oversikt som identifiserer oppgaver og fordeler disse slik: 
 
Oppgaver 
 

Ansvar 

Åpning og betjening av klubbkontor/telefon, pc Først ankommet 
beredskapsmedlem 

Organisering av arbeidsoppgavene  Beredskapsleder 
Oppsøke ulykkesstedet Beredskapsleder/avdelingsleder 
Kontakte politi/brannvesen Beredskapsleder/avdelingsleder 
Vurdere om berørt avdeling/lag vil ha  
behov for å samles, og eventuelt om det er behov for å 
kontakte prest eller kommunens kriseteam 

Beredskapsleder/avdelingsleder 

Media-kontakt Beredskapsleder 
Kontakt med pårørende  Avdelingsleder 
Informasjon til pårørende Avdelingsleder 
Vurdere om foreldre/spillere på det berørte laget eller 
avdeling skal informeres. Hvis ja, foreta varsel.  
NB! Ved dødsfall skal slikt varsel ikke gis før politiet 
gir klarsignal.   

Avdelingsleder i samråd med 
beredskapsgruppa 
 
 

Kontakt med øvrige avdelingsledere Daglig leder 
Informasjon til klubbens medlemmer Daglig leder 
Informasjon til idrettskrets/idrettsråd Daglig leder 
Informasjon til skoler Daglig leder 
  
Når ulykken har oppstått 
 
Når en alvorlig ulykke har oppstått, må klubbkontoret være bemannet også utenfor ordinær 
kontortid. Klubbkontoret fungerer som sentral og møtested.  
 
Ved en alvorlig ulykke har beredskapsleder, eller dens stedfortreder, ansvar for å koordinere 
og lede assistanse til stedlig leder (politi, sykehus, brannmannskap). Det samme gjelder 
koordinering av informasjon til de pårørende og andre parter som er direkte eller indirekte 
berørt av uhellet.  
 
Det skal føres logg over de aktiviteter og handlinger som gjøres.  
Beredskapsgruppen utgjør avdelingslederne, styreleder, nestleder og daglig leder. Kontaktinfo 
skal være oppdatert på klubbens nettside.  
 
Informasjon til media 
All kontakt med media skal skje gjennom beredskapsleder. Ingen andre skal uttale seg til 
media.  
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Det er politiets oppgave å svare på spørsmål om evt. tilstand og omkomne, navn på omkomne, 
omstendighetene rundt ulykken, årsak til ulykken og redningsarbeid. 
 
Bortsett fra å uttrykke bekymring og sorg over det som har skjedd, bør man i de første timene 
etter at ulykken/dødsfallet har skjedd, henvise media og andre eksterne til politiet. 
 
Oppfølgingsfasen overfor pårørende 
Denne aktiviteten koordineres av leder av aktuell undergruppe. 
Etter en ulykke er det et stort behov for informasjon overfor de pårørende. Disse har 
erfaringsmessig et øyeblikkelig behov for informasjon om ulykkessituasjonen og 
hendelsesforløpet.  
Vær imøtekommende og gi de pårørende all mulig hjelp. Hvis bekreftede opplysninger 
foreligger, informer nøkternt om hendelsesforløpet. Spekuler ikke i årsak til ulykken. 
Politiet har ansvar for å varsle pårørende (direkte eller via prest) ved dødsfall. 
Tilby minnesamling ved ulykkes-stedet. 
Pårørende har ofte ett stort behov for å se ulykkesstedet. NB!! Ryddet. 
Tilby støttetjenester/helsetjenester. 
Send blomster til pårørende med håndskrevet kort. 
Delta i bisettelse. Blomster, krans eller bårebukett fra klubben. 
 
Oppfølgingsfasen overfor den skadede 
Denne aktiviteten koordineres av leder av den aktuelle undergruppe. 
Besøk skadede på sykehus. 
Send blomster til skadede og deres familie. 
Informere om klubbmedlemmers forsikring 
Oppfølgingsfasen overfor klubbens medlemmer 
Denne aktiviteten koordineres av daglig leder. 
 
La klubbens medlemmer i det aktuelle arrangementet få være sammen den første tiden etter 
ulykken. Legg til rette for at de kan snakke sammen om sine reaksjoner. Informer grundig om 
hva som har skjedd, og om hva som vil skje fremover. 
 
Sjekk behovene for særlige tiltak ut over det som det tradisjonelle hjelpeapparatet stiller opp 
med. Dette kan være samtale med kvalifisert personale i forbindelse med sorg- og  
krisereaksjoner. Glem ikke at også andre enn de som er fysisk skadet, kan føle seg involvert i 
hendelsen, og derfor trenger oppmerksomhet og egnede tiltak. 
Gi relevant informasjon via klubbens hjemmesider. 
 
Intern informasjon, opplæring og vedlikehold av prosedyre 
Hovedstyre og alle styrer i undergrupper skal på første styremøte etter årsmøtene gjennomgå 
krisehåndteringsplanen. 
Krisehåndteringsplanen skal være tilgjengelig på klubbens hjemmesider 
 
VIKTIGE TELEFONNUMMER 
 
Brann 110 
Politi 112 eller 02800 
Sykehus – medisinsk nødhjelp 113 
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Legevakten Trondheim, Melhus og Malvik 116 117 
 
Psykiatrisk hjelp formidles via helsepersonell ved sykehuset eller via politiet.   
Klubben har ingen særskilte avtaler med private helsetjenester. 
 
Eventuelt behov for legehelikopter kan diskuteres og evt. rekvireres via å ringe AMK på 
nødnummer 113 
 
5. Politiattester 
 
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 
2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen 
gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen 
trådte i kraft 1. januar 2009. 
I Sportsklubben Freidig blir ordningen håndtert på følgende måte: 
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- 
eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal 
fremskaffe politiattest. Dette gjøres i samråd med avdelingsansvarlig (ref. klubbens 
hjemmesider) 
 
Håndtering av politiattester koordineres av den hovedansvarlige i Sportsklubben Freidig: 
Nestleder. 
Alle avdelingsansvarlige og den hovedansvarlige har taushetsplikt overfor uvedkommende i 
forhold til de opplysninger de får kjennskap til. 
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere 
ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor 
barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre 
straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. 
 
Prosedyre for innhenting av politiattest:  
 
1. Søknaden om politiattest fylles ut og underskrives av den enkelte ansatte eller frivillige 
søknaden gjelder for og overleveres deretter til den aktuelle avdelings-ansvarlige som signerer 
og sender attesten inn til politiet. 
2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. 
3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til den aktuelle avdelings-
ansvarlige, som noterer ned søkerens navn og dato for fremvisningen. Hvis den aktuelle 
avdelingsansvarlige ikke er tilgjengelig kontaktes den hovedansvarlige. Sportsklubben Freidig 
skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Selve attesten beholdes av 
de enkelte søkere. Hver enkelt avdelingsansvarlig utarbeider liste over alle som det er søkt 
politiattest for og denne skal forevises årlig for den hovedansvarlige. Personer som ikke har 
fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 
 
Søknadsskjema 
Du kan laste ned søknadsskjema, samt lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på 
http://www.idrett.no/politiattest. 
http://hoved.freidig.idrett.no/assets/Hovedstyret/Politiattest/Politiattester-Freidig_Web.pdf 

http://www.idrett.no/politiattest
http://hoved.freidig.idrett.no/assets/Hovedstyret/Politiattest/Politiattester-Freidig_Web.pdf
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Du kan levere inn søknad direkte. Du kan enten fylle ut skjema fra denne linken: 
http://www.idrett.no/tema/inkludering/Documents/Politiattest_politiet.pdf 
sendes eller mailes ansvarlige i avdelingen for attestering og innsending. Alternativt kan 
du sende inn direkte via din BankID:  https://www.politi.no/tjenester/politiattest/  (Husk da å 
fylle ut skjema Arb.attest.) 
 
6. Klubbens lov 
 
Lov for Sportsklubben Freidig, stiftet 13. oktober 1903. Reviderte lov er i henhold til ny 
lovnorm vedtatt av NIF på Idrettstinget 2019, med ikrafttredelse 1.januar 2020. 
 
Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. 
Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.  
 
Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å 
ta med fotnotene i egen lov. 
 
NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no 
 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1  Formål 
 
(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske 

og paralympiske komité (NIF). 
 
(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 

aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
§ 2  Organisasjon 
 
(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.1  
 
(2)  Idrettslaget er medlem av Norges Håndballforbund, Norges Fotballforbund, Norges 

Friidrettsforbund, Norges Bandyforbund, Norges Orienteringsforbund og Norges 
Skiforbund. 

 
(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets, og er medlem av 

Trondheim idrettsråd.  
 
(4)  Idrettslaget skal overholde overordnede regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder 

for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.  
 
§ 3  Medlemmer 

 
1 Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel 
familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og 
har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis. 

http://www.idrett.no/tema/inkludering/Documents/Politiattest_politiet.pdf
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
http://www.idrettsforbundet.no/
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(1)  For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:   

a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds 
 regelverk og vedtak.      

b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre 
organisasjonsledd i NIF.  

 
 
(2)  Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak 

treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker 
til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om 
klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er 
mottatt.  Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. 
Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  

 
(3)  Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 
 
(4)  Medlemmet plikter å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds 

regelverk og vedtak. 
 
(5)  Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 
 
(6)  Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 
medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. 

 
(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en 

periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med 
bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være 
skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.  

 
 b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av 

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets 
behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og 
årsmøtet må deretter avholdes innen én måned. 

 
 c)Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen 

innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, 
som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom 
vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Idrettslagets 
vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

 
(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i 

tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 
 
 
II. TILLITSVALGTE  
 
§ 4  Kjønnsfordeling 
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(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, 

komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, 
utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet 
organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være 
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved 
valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer 
fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. 
Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  
 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal 
styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der 
nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir 
sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  
(3)  Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til 

nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning. 
 
(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen for et valg/oppnevning. 
 
§ 5  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 
(1)  For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/ting valgte organer og kunne 

velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må 
man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned 
og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  

  
(2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: 

medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor eller utvalg som 
ilegger sanksjoner. 

    
(3)  Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle 
konkurranseaktiviteten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av 
idrettslagenes fordel. 

 
(4)  Forslagsrett2: 

a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  
b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget  
c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor 
sitt arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor 
komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

 
(5)  Møte- og talerett: 

 
2 Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å fremme forslag 
under årsmøtet. 
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a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i 
 idrettslaget. 

b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde 

 
§ 6  Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  
 
(1)       Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som: 

a) Utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20% 
eller  

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår. 
 

 (2)  En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke 
valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i idrettslaget eller overordnede 
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet 
ved tiltredelse av stillingen og kan ikke gjeninntre før ansetteselsforholdet er opphørt. 

 
(3)  En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke 
velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd 
representasjonen skjer. 

 
(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 
 
(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt 

eller oppnevnt.  
 
(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen 

for et valg7 oppnevning. 
 
§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 

idrettslaget 
 
(1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 

1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i 
idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, 
eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk 
særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem 
oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, 
ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før 
ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 
(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 

oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede 
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med 
tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer. 
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(3)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt 
eller oppnevnt. 

 
(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen for et valg/oppnevning. 
 
§ 8 Inhabilitet 3 
 
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å
 tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a)  når vedkommende selv er part i saken,  
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende 
linje eller i sidelinje så nær som søsken,  
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en 
part,  
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

 
(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til 

å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende 
selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også 
legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

 
(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 

underordnet i idrettslaget. 
 
(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil 
kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at 
vedkommende viker sete.  

        
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en 

avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  
 
(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for 
flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet 
medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. 
I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si 
fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet 
avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved 
avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en 

part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers 

 
3 Bestemmelsen gjelder også for ansettelser, anskaffelser og øvrige oppdrag som kan generere en ikke ubetydelig 
økonomisk fordel for minst en av partene som er involvert. 
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finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste 
overordnete til avgjørelse. 

 
(8)  Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  
 
§ 9  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  
 
(1)  Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene 

er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er 
møteleders stemme avgjørende.  

 
(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling4 eller ved fjernmøte dersom et flertall av 

medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av 
sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte 
skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre. 

              
(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for 

idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 
 
§ 10  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 
 
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.  
 
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  
 
(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap 
 
 
III. ØKONOMI 
 
§ 11  Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  
 

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig og skal utarbeide et årsregnskap som 
vedtas av årsmøtet. 
Årsmøteregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom 
idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

 
 

(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. 
Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere 
revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om der ikke er 
forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har 
regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning gjelder uansett følgende: 
a) Regnskapsåret skal vise oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og 

skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere 
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grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter vises i 
regnskapet. 

b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse. 
c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningens karakter og 

idrettslagets art og omfang tilsier. 
d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal 

oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 
e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslag, og skal disponeres av minimum to 

personer i felleskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum 
to personer i fellesskap. 

 
(3)   Idrettslaget skal ha underslagsforsikring. 

 
§ 12  Budsjett 
 
(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal 
spesifiseres særskilt. 

 
(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 

dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne 
når årsregnskapet fremlegges. 

 
§ 13  Utlån og garanti 
 
(6)  Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 

sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og 
garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

 
   
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  
 
§ 14  Årsmøtet 
 
(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av 

mars måned. 
 
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst 4 ukers varsel direkte til medlemmene 

eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på 
idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres 
tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal 
det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. 
Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før 
årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til 
årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

 
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er 
saker som ikke kan behandles.  
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(4)  Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre 

personer og/eller media kan være tilstede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for 
medlemmer og andre med møterett. 

 
(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som 

minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet 
ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til 
minimumsdeltakelse. 

 
(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke 

er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan 
behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av 
saklisten. 

 
§ 15  Ledelse av årsmøtet 
 
Årsmøtet skal:  
 
1. Godkjenne de stemmeberettigete. 
2. Velge dirigent(er) 
3. Velge protokollfører(e) 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne innkallingen 
6. Godkjenne saklisten 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle idrettslagets årsberetning 
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning 
og revisors beretning 
10. Behandle forslag og saker.  
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50,- og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 
fastsette treningsavgifter  
12. Vedta idrettslagets budsjett. 
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
14. Foreta følgende valg:  

a) Styre med leder, nestleder, antall styremedlemmer og minst ett varamedlem 
  b) Kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
c) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem 
e) eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 
 

Leder og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.varamedlem 
og 2. varamedlem osv. 
 
15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 
 
§ 17  Stemmegivning på årsmøtet 
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(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være 

truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn 
én stemme. Ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke 
avgitt.  

 
(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 

det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som 
inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges teller ikke, og stemmene 
skal anses som ikke avgitt.  

 
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de 

avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest 
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer 

enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. 
Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de 
valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de 
øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. 
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
§ 18 Ekstraordinært årsmøte  
 
(1)  Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers 

frist etter: 
 

a) Vedtak i idrettslagets styre eller årsmøte, 
b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller 
c) skriftlig krav fra ¼ eller 50 av idrettslaget stemmeberettigete medlemmer. 

 
(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være 

gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen..  
 
(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete 

medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det 
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten 
krav til minimumsdeltakelse. 

 
(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i 

vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  
 
(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. 

under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære 
årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 
§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig 

omfang. 
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Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinære karakter eller betydelig omfang i forhold 
til idrettslagets størrelse og virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 
 
§ 20  Idrettslagets styre 
 
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad. Styret er 

idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
 
(2) Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med 
de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for 
at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen 
samt en forsvarlig økonomistyring. 
c) Oppnevne er komiteer/utvalg for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks 
for disse. 
d) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten  
e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom 
årsmøtet ikke har valgt representanter  
f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrett styret 

 
(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets 

medlemmer forlanger det. 
 
§ 21  Kontrollutvalg 
 
(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet 
organisasjonsledds regelverk og vedtak 

b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, 
at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske 
rammer 

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en 
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 
regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal 
utvalget ha minst et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for 
å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

e) Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks 
 
(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter 

som utvalget anser nødvendig for å fullføre sine oppgaver. 
 
§ 22  Valgkomité 
 
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 
frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem 
av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre 
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vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagstiller at vedkommende ikke er 
aktuell for vervet. 
 
§ 23  Grupper 
 
(1)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse 

skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av 
idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13. 

 
(3) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å 

opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  
 
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges 

på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. 
Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter 
forslag på kandidater fra gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en 
siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med 
minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan 
fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, 
treningsavgift, budsjett og årsplan. 

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt 

gitt av årsmøtet 
 

(4) Gruppestyret eller representant for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen               
måte forplikte idrettslaget, utad fullmakt fra hovedstyret. 

 
V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
§ 24  Lovendring 
   

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs 
lov/lov norm, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er 
vedtatt av styret. 

 
(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i 

idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte 
stemmer. Endringene trer i kraft straks med mindre årsmøter vedtar noe annet. 
Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved 
eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs 
regelverk foran., Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge 
nødvendig endring for å inngå motstrid med NIFs regelverk. 

 
(3)  Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene 

følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 
 
§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 
 



 
 

28 
 

(1) Forslag om oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der 
det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre og maks seks måneder senere. 
Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget 
oppløst uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og 
særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om 
oppløsning. 

 
(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. 

Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eler NIF treffes i 
samsvar med bestemmelsene og lovendring, jf. § 24. 
  

(3) Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av 
Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. 
Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende 
midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at 
idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget 
holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.  
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7. Klubbens reglement 

Generelt om reglement. 
Klubben har hatt et reglement siden den ble startet. Dette er bestemmelser som er spesielle for 
vår klubb, og som ikke skal er en del av klubbens lov eller organisasjonsplan.  
Muligheten for tilføyelser til reglementet er derfor lettere på den måten.  

Klubbens fane og klubbmerke. 
Klubbens fane er grå med grønn krans og klubbmerke i øvre del av kransen og hekkeløper i 
midten av kransen. Dette merke i klubbens hovedfane kan også benyttes som klubbmerke i 
tøy for påsying på idrettstøy.  
Klubbmerket ble tegnet i 1910 og er rødt skjold med gullfarget midtfelt.  
I midtfeltet står klubbens initial "F" i rødt. 
Dette skjold merke kan leveres i tøy, og finnes også som klubbnål i metall. 

Klubbens logo og farger 
GUL PMS 109 
RØD  PMS 1797 – eller PMS 186 
GRÅ    Warm Grey PMS 11CVC eller PMS 431      

Klubbdrakter.     
Hovedstyret skal i utgangspunktet bestemme utformingen av klubbens overtrekks drakt/ 
treningsdrakt. Målsettingen er at klubbens overtrekks drakt har lik fargedesign i alle 
avdelinger.  

 Felles mal for brevark og konvolutter. 
Hovedstyret skal sørge for at det eksisterer en felles mal for brevark og konvolutter. Avvik fra 
denne skal være godkjent av hovedstyret. Alt materiell, som brevpapir, konvolutter, plakater 
etc. som benyttes i utadrettet virksomhet skal være forsynt med klubbens logo. 
Klubbens logo kan være ensfarget sort eller rød, eller den kan være i fargene rød og gul. 

Bruk av klubbens banner. 
Ifølge innstilling fra representantskapet 100992, og senere godkjent av hovedstyret, gjelder 
følgende vedr. bruk av klubbens banner: 
 
Klubbens banner kan brukes slik: 
1. Ved defilering 17. Mai og eventuelt andre relevante arrangementer. 
2. Ved tilstelninger innendørs som. f.eks. på årsfester. 
3. Ved medlemmers død 
A: Æresmedlemmer 
B: Innehavere av fortjenestemedalje 
C: Ledere hovedstyret. 
D: Innvoterte livsvarige medlemmer og fortjente medlemmer som har gjort en stor innsats. 
 
Pkt. A er ubetinget, mens nærmere vurdering kan komme på tale for B - D. 
Arbeidsutvalget har som plikt å følge med i dødsannonsene. Ajourførte lister over medlemmer 
som hører inn under gruppene A - D må foreligge/være tilgjengelig for arbeidsutvalget. 
Hovedstyret er ansvarlig for at disse retningslinjer følges.  
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Oppmerksomhet til medlemmer 
For oppmerksomhet til klubbens medlemmer gjelder følgende:  
Medlemmer som fyller runde år fra 40 - 50 - 60 år osv. sendes klubbens skriftlige gratulasjon. 

Medlemsregistrering 
Ingen personer har anledning til å representere klubben verken aktivt eller administrativt før 
medlemskapet i klubben er i orden.                                                                                        
Det vil si at kontingenten skal være betalt. 
Avdelingsstyrene er ansvarlig for at medlemmer som meldes inn i klubben fyller ut klubbens 
innmeldingsskjema, slik at klubben får alle nødvendige data.                               
Medlemsregistrering kan skje via skjema for dette på hovedklubbens web-side, sende mail 
eller ved å ta kontakt med klubbens kontor.                                                                                                
Vi må ha fullt navn og adresse, fødselsdato og hvilken avdeling medlemmet tilhører.   
Når et medlem melder seg ut av klubben for å gå inn i en annen klubb sjekkes det i 
avdelingene om medlemmet skylder penger for aktivitetsavgift o.lign. Husk ved utmelding 
også å sjekke med klubbens kontor om medlemmet skylde kontingent. 
Medlemmer som skylder kontingent for 2 år vil bli strøket som medlem.  
Avdelingene må også sørge for at alle adresseforandringer også blir meddelt klubbens kontor. 
I gamle dager sa man i klubben at å betale medlemskontingent var en æressak.                   
La oss fortsette med den innstillingen.                                                                                                                                  

Medlemskontingent     
Innmelding av medlemmer skjer enten via MinIdrett, hovedklubbens hjemmeside, eller ved 
annen kontakt med klubbens kontor.                    
Medlemskap i Sportsklubben Freidig er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. 
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 
måned og ha betalt kontingent. 
Medlemskap i Sportsklubben Freidig kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon.  
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.  
 
En ansatt kan være medlem i klubben og har da stemmerett på årsmøtet, men den ansatte kan 
ikke velges til verv i klubben. 
Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som 
strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder 
kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning 
fra idrettslagets side 
Avdelingene er medansvarlig for at hovedklubbens medlemsregister er ajour ved at de sørger 
for å informere om nye medlemmer og medlemmer som slutter.  
Medlemskontingent blir sendt ut fra klubbens hovedstyre, ingen avdelinger sender ut egne 
regninger for dette.              

Profileringsartikler 
På klubbkontoret kan du kjøpe klistermerker, pin og andre profileringsartikler 
 
8. Hovedstyret 

Medlemmer  
En oversikt over medlemmer i hovedstyret finnes på Sportsklubben Freidigs hjemmeside  
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Arbeids- og ansvarsfordeling for hovedsstyret og administrasjon: 
Dette kan variere noe fra år til år. 
      
Rolle Ansvar Utføres  
Leder Totalansvar for daglig drift av klubben Leder 
 Representerer klubben utad Leder 
 Leder HS/AU møter Leder 
 Kontakt med myndigheter, NIF, STIK, TK 

samarbeidspartnere på klubbnivå 
Leder og DL 

 Arbeidsgiveransvar  Leder 
 Ansvar for instruks til avdelingskontaktene Leder 
 Ansvar for aktivitetsliste AU og HS Leder 
Nestleder Stedfortreder for leder Nestleder 
 Hovedansvarlig for politiattester i klubben.  
Sekretær Referent, utsendelse og arkivering av referat HS Sekretær 
 
 
 
Daglig 
Leder 
(DL) 
   
   
 
 

Idrettsbingo DL 
Eiendomsforvaltning DL og egne komiteer 
Utleie klubbhus og Fjellseterstua DL 
Post, bankrutiner, e-post vedr. klubben DL 
Betale regninger, innkreve medlemskontingent DL 
Regnskap DL og Regnskapsfører 
Medlemsregister DL 
Klubbhåndbok, ajourhold, distribusjon DL 
Materiellregistrering DL 
Hedersbevisninger, oppmerksomheter DL 
Hjemmeside  DL 
Offentlige søknader og frister DL 
Personalansvar DL 

Info Administrator web og fb side hovedklubb DL 
 Administrator web og fb avdeling Avdeling 
Avdeling Politiattester Repr. avdeling 
 Valgkomite: Representanter i komite + leder Avdeling rullerende 
 Fane og flaggborg 17 mai Avdeling rullerende 
Sportslig Nye idretter Avdeling 
 Trenerforum Avdeling 
 Skandia cup Leder Skandia cup 
 Tordenskiold løpet Egen komite 
Anlegg Kunstgress Freidig fotball 
 Vassfjellet vinterpark AS Styret i Vassfjellet 

vinterpark AS/ 
Freidig alpint 

 Hus og hytte DL og eiendomsutvalget 
 

Daglig leder 
Klubben har ansatt en daglig leder som har ansvar for daglig drift av klubben. 
Klubben kan ha ansatt delt adm. hjelp i samarbeid med andre avdelinger.   
Daglig leder er ansatt/engasjert av hovedstyret og rapporterer til HS gjennom styreleder. 
Arbeidsoppgaver og ansvarsområde gis av styret gjennom styreleder, nedfelt i egen 
stillingsinstruks.  
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Selv om klubben har daglig leder, er det fortsatt hovedstyret som har juridisk ansvar for 
driften av klubben. 

Aktivitetsliste HS og AU 
HS setter opp en årsplan for sine møter og aktiviteter som legges ut på klubbens nettside.
    

Instruks for avdelingskontakt 
AU`s medlemmer oppnevnes som kontaktpersoner til hver sin avdeling. Dette for å: 
- opprettholde god gjensidig kommunikasjon med avdelingen. 
- orientere avd. styret om sine arbeidsoppgaver som kontaktperson. 
- informere om klubbhåndboka, regnskapsrutiner, fullmaktsmatrise og samarbeidsavtale med 
nytt avdelingsstyre.     SE pkt Samarbeid AU og Avdelingene 
 
- sørge for å bli innkalt til alle styremøter, årsmøte og andre viktige møter i avdelingen. 
(Avdelingskontakt har uttalelsesrett, men ikke stemmerett på avd.møter) 
- informere AU om status i avdelingen. 
- 3 uker før klubbens årsmøte sørge for at avdelingens årsmelding, regnskap og 
budsjettforslag for kommende år er AU i hende. Ref. lovens § 19.8 
 
- påse at instruks for avdelingsstyrets virksomhet blir utarbeidet og fremlagt for HS for 
godkjenning. Ref. lovens § 19.10 

Instruks til sekretær 
- innkalle til møter i arbeidsutvalget (AU) og hovedstyret (HS). Sammen med lederen og DL 
sette opp dagsorden for slike møter, og sende dette ut sammen med innkallingen. 
- skrive referat fra møter i AU og HS og lagre disse i klubbens digitale arkiv.  
- være AU`s kontaktperson overfor en avdeling. 

Lønn honorarer og andre ytelser 
Hovedstyret pålegger alle avdelinger å følge lovens krav om innberetningspliktige 
utbetalinger som måtte være foretatt i de enkelte avdelinger i en regnskapsperiode. 
Hovedklubbens regnskapsfører informerer om hvordan innberetning skal foregå. 
I utgangspunktet er lønn og honorar som klubben utbetaler til personer, skattepliktige. 
Klubben kan imidlertid utbetale til en person inntil kr 4000,- i lønn/honorar i løpet av et 
kalenderår uten at dette medfører skatteplikt for den som mottar beløpet og innberetningsplikt 
for klubben. 
Utgiftsgodtgjørelse på inntil kr 10.000, - pr person gir ikke skatt og trenger ikke innberettes. 
Dette gjelder f.eks. 
-  Km – godtgjørelse for bilkjøring – Statens satser 
- Diett, overnatting – statens satser 
- Telefonutgifter slik: Inntil kr 1000,- er ikke oppgavepliktig (NB: Krever original- 
            bilag refunderes det mellom kr 1000,- og 5000,- skal det trekkes skatt, event.          
ytterligere refusjon av telefonutgifter er skattefritt. Det kan også refunderes direkte 
telefonutgifter med dokumentasjon for samtalebruk. 
Statens skattefrie godtgjørelser er slik for km godtgjørelse etter kjørebok: 
 
Skattefri sats inntil 10 000 km 3,50 
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Skattefri sats over 10 000 km 3,45 
 
El-Bil inntill 10.000 km 4,20* 
El-Bil over 10.000 km 4,20* 
 
Tillegg Ekstra passasjer 1,00 
Tillegg Tilhenger eller frakt av utstyr og materiell i egen bil 1,00 
 
 
Forsikringer 
Klubben har felles forsikring som gjelder utstyr de enkelte avdelinger måtte ha plassert på 
forskjellige steder. 
Hovedstyret har tegnet felles arrangementsforsikring for inntil 45 personer. 
Hovedstyret gir nærmere orientering om dette. 

Søknad om økonomisk støtte 
Avdelinger som søker Freidig Fonds, Hyllkaka eller andre instanser i klubben om økonomisk 
støtte skal sende slike søknader via klubbens hovedstyre eller avdelingsleder. 
  
9. Alpint  
 - Se avdelingens egen hjemmeside.  www.freidigalpin.no 
 
10. Fotball 
 - Se avdelingens egen hjemmeside.  www.freidigfotball.no 
 
11. Friidrett 
- Avdelingen er å betrakte som ”sovende” avdeling med ansvar for organisering av 
Tordenskioldløpet 
 
12. Håndball 
 - Se avdelingens egen hjemmeside.  www.freidighandball.no 
 
13. Orientering 
. - Se avdelingens egen hjemmeside.   www.freidig.idrett.no/o 
 
14. Innebandy 
- Se avdelingens egen hjemmeside: www.freidig.idrett.no/innebandy 
 
15. Freeski 
- Se avdelingens egen hjemmeside: www.freidigfreeski.no 
 
16. Klubbhuset 
 
Se hovedklubbens hjemmeside – Klubbhuset. 
Høsten 1988 ble klubbens grusbane åpnet på Eberg, og diskusjonene om et klubbhus dukket 
da selvfølgelig opp. Planene ble hurtig realisert for i juni 1989 kom de første brakke 
elementene på plass på grunnmuren. Dette var et kjempeløft og mye arbeid som vesentlig ble 
utført av en liten gjeng på 4-5 personer som omtrent bodde på stedet i nesten 2 år. 

http://www.freidigalpin.no/
http://www.freidigfotball.no/
http://www.freidighandball.no/
http://www.freidig.idrett.no/o
http://www.freidig.idrett.no/innebandy
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Huset leies gratis av avdelingene til møter.                                                                                 I 
Klubben leier ut lokaler i 1 og 2 etasje til selskap, møter o.a.  
Leie fordrer ikke medlemskap i klubben. 
 
17. Fjellseterstua 
 
Se hovedklubbens hjemmeside – Fjellseterstua 
 
Fjellseterstua er Freidigs paradis i Bymarka. Hytta ligger like ved Fjellseter Kapell med 
parkeringsplass like nedenfor.  
Fjellseter ble først bygget i 1898 og markedsført i inn- og utland som høyfjellshotell. Stedet 
brant ned i 1917, og det nye Fjelseter ble bygget i 1930 som funkishotell. Dette brant 
imidlertid også ned i 1946.                                                                                                 
Fjellseterstua som var reist i 1930, var oppført av brukt tømmer fra ei seter ved Samsjøen. 
Den ble imidlertid berget fra brannen i 1946. 
Fjellseterstua var i kommunens eie da klubben vår fikk leie den i 1985. Først og fremst har 
Hyllkakas folk brukt stedet og tatt vare på bygningen. Ved klubbens 100 års jubileum i 2003 
fikk klubben kjøpe stedet. Kjøpet ble finansiert ved hjelp av pengegave fra Freidigs medlem 
Peder Engdal. 
I 2005 ble storstua gjort om og utvidet, og i 2006 er det lagt nytt tak. I tillegg er det store 
arbeid utført på verandaer og med råteskader i byggverket. Arbeidet er gjort mulig ved arv fra 
klubbens æresmedlem Per Jystad. 
Fjellseterstua leies ut til Freidigmedlemmer. Utleie foregår fra klubbkontoret på Eberg. 
 
18. Freidigs veteranlaug ‘Den Kongelige Huus-Orden Hyllkaka’ 
 
Veteranlauget er et tilbud for voksne medlemmer i klubben på tvers av avdelinger, og et av 
landets eldste, stiftet i 1905, med ca 120 medlemmer.  
Lauget skal støtte idretten og aktiviteten i Freidig, og være et sosialt samlingspunkt for 
voksne i klubben. Mange av laugets medlemmer er engasjert som frivillige i klubben og til 
dugnader på klubbens arrangement. 
I tillegg gir lauget en årlig stimulanspris til en gutt eller jente eller begge deler i klubben på 
bakgrunn av nominasjon fra sine respektive avdelinger. 
Hyllkaka har møter hver uke med noen unntak på sommer og i julehøytiden. Det arrangeres 
årlige skirenn, sommerturer, årsfest samt julelunsj. 
 
På Hyllkakas årsfest holdes laugets tradisjoner i hevd i tråd med opprinnelige vedtekter for å 
anerkjenne mangeårige medlemmer av lauget. 
Lauget er selvfinansiert, basert på egne medlemmers innsats og medlemskontingent til 
veteranlauget (kr 100 i 2019).  
 
Det har egne vedtekter, regnskap og styre underlagt klubbens reglement.  
Styret velges av medlemmene på laugets årsmøte. Det kreves medlemskap i en av klubbens 
avdelinger i minimum 5 år. Ønske om medlemskap rettes til styret. 
 
Historie 
Denne ærverdige orden ble stiftet den 13. Oktober 1905, og en spesiell og markant 
personlighet innen Sportsklubben Freidig var den mangeårige Stormester i Hyllkaka, Arthur 
Wickstrøm som med bl.a. sine 49 år som Stormester! var den mannen som virkelig holdt liv i 
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Hyllkaka. 
 
Av de notater Arthur Wickstrøm etterlot seg fortelles følgende om hvordan Hyllkaka ble til. 
Wickstrøm skriver: 
"På klubbens aller første årsfest som ble feiret i Ynglingeforeningens lokaler med sjokolade 
og kaker - ble der foruten taler, sang og annen underholdning - utdelt en del "ordener" med 
muntre deviser til de forskjellige "størrelser" i klubben. 
 
Dekorasjonene besto av de på den tid vanlige "medaljong-tegn" av papir. Påfunnet vakte 
alminnelig jubel og allerede da fikk man ideen om å opprette en spesiell orden til hygge og 
fornøyelse på klubbens årsfester. Ideen ble så gjennomført av de tre eldste medlemmene 
Petter F. Hammer, Axel Jørgensen og u.t. som erklærte seg som Ordenskollegium og utnevnte 
seg til henholdsvis Stormester, Herold og Kansler. 
Som kansler fikk en i oppdrag å forfatte forslag til statuetter, samt å tegne utkast til 
ordenstegn som skulle utføres i edelt metall(sølv). St.Olavs- ordenens statutter, som sto omtalt 
i Statskalenderen, ble benyttet som modell - og ordener ble senere hen utført av gullsmed 
Hoff som var kjent for sine Delpin-sluker. 
Ordenens navn HYLLKAKA oppsto nærmest som en ideassosiasjon. På den ene side tenkte 
man på Axel Jørgensens virke som baker - og på den andre siden på Hyllkaka`s likhet med en 
diskos. Navnet kom på et vis flytende på ei fjøl og Bakshuset, Kjevlen og Bakstehellen ble til 
en humørfylt og morsom bakgrunn for løyerne. 
Statuttenes paragraf 1 - som gir grunnlag for ordenens virke, kan aldri forandres - og lyder 
som følger: Denne orden er innstiftet for at belønne kun utmerkede fortjenester af en aller 
anden mulig eller umulig art inden vort samfund av 13de October 1903". 
Den kongelige Huus-orden er inndelt i 3 grader: Storkors, Kommandør og Ridder. 
Ridderslaget blir tildelt de nyutnevnte med et bakstekjevle. Dette kjevle har tilhørt mor til den 
første kansleren, og er fremdeles i bruk.  
Den daglige ledelse av ordenen utøves av ordenskollegiet som består av : Stormester, Kansler, 
Skattmester, Herold, Seremonimester og Penneknekt. 
 
Ordenskollegiet innstiller hvert år medlemmer fra den gemene hop opphøyet til riddere, 
fremmer forslag på opphøyelse av riddere til kommandører at blive og kommandører til 
storkors at blive. Det endelige valg treffes av ordenskapitlet, som er ordenens høyeste 
myndighet, og som består av samtlige storkors, kommandører og riddere. Ordenskapitlet trer 
sammen hvor og når Stormesteren befaler det. 
I skjemt og alvor har denne ærverdige orden i alle år vært en meget viktig faktor til bevaring 
av kameratskap og klubbmiljø. 
Hyllkakas viktigste oppgave har vært, og er, å støtte all aktiv idrett i Freidig. Gjennom flere år 
har Hyllkaka satt opp prestasjonspokaler i alle avdelinger, og også på mange andre vis støttet 
klubben økonomisk. 
Ingen kan bli medlem i Hyllkaka uten minst 8 års medlemskap etter fylte 17 år i klubben. 
Denne regelen har det riktignok vært dispensert fra de senere år for å rekruttere til Hyllkaka. 
At Hyllkakas vennskap mellom gamle idrettsvenner har betydd mye for mange vises ved at 
klubben har fått testamentert store pengebeløp fra Peder Engdal og Per Jystad. Disse pengene 
har først og fremst vært benyttet til kjøp og oppussing av Fjellseterstua. En større pengebeløp 
fra Per Jystad’s arv er satt i et minnefond.  
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19. Freidig Fonds 

Generelt 
Det er en sunn tanke som ligger til grunn for oppretting av fonds, nemlig å legge noe til side 
om magre år skulle melde seg.  
Den årlige avkastning av den samlede kapital for alle fonds er et lite, men sikkert bidrag til 
klubbens virksomhet, og en inntekt som ikke krever noe offer fra den trofaste stab av 
tillitsvalgte i Freidigs ledelse. 
 
Klubbens fonds forvaltes av Hovedstyret. Hovedstyret plikter å rette seg etter de vedtekter 
som årsmøtet til enhver tid vedtar for det enkelte fond.Freidigs Orienteringsavdeling har også 
opprettet egne fonds for avdelingen.. 
Freidig Fotballavdeling hadde "Fonds" i form av sperret konto med formål " fotballbane og 
klubbhus ". Dette var startkapitalen og ryggraden for byggingen av både fotballbane og 
klubbhus. 
I mange tiår hadde klubben en del fond som dels er opprettet av givere, dels opprettet av 
klubben selv. Mange hadde lite kapital og vedtektene/formålene som opprinnelig ble bestemt 
er til dels foreldet slik at fornuftig utnyttelse av fondene samlet sett er blitt vanskelig over tid. 
På oppdrag fra Årsmøtet ble i alt 8 fond og gaver5 slått sammen til ett: Freidig Fonds med en 
grunnkapital (bundet) på kr 200 000,- 

Formål 
Å forvalte egenopprettede fond, gaver og fond som er, eller i framtida vil bli gitt til 
Sportsklubben Freidig innenfor ett fond i samsvar med givernes ønsker.  
 
Freidig Fonds skal fremme utvikling av idrett, arrangement, etablering og drift av anlegg og 
alminnelig drift av klubben. Støtte kan gis til enkeltpersoner, grupper og lag innen klubben. 
Som vedlegg til vedtektene følger veiledende retningslinjer for tildeling av støtte fra Freidig 
Fonds basert på tidligere giveres ønsker og tidligere vedtekter for sammenslåtte fond.     

Styre 
Det til ethvert sittende Hovedstyre i Sportsklubben Freidig er stiftelsens styre. Bruk av midler 
fra fondet skal vedtas i klubbens hovedstyret. 
 
19. Æresbevisninger                                                                    

Generelt 
Sportsklubben Freidig har gjennom tidene tildelt mange medlemmer æresbevisninger for sin 
innsats for klubben.   På hjemmesida kan du se hvilke personer i klubben som har fått 
æresbevisninger.                                                                                                                 
 
Forslag om æresbevisning skal sendes hovedstyret minst 2 - to måneder før eventuell utdeling 
finner sted. Forslaget skal være skriftlig og begrunnet. Stemmeberettiget medlemmer har 
forslagsrett. 

 
5 Se Vedlegg pkt. 22 for beskrivelse av vedtekter for tidligere fonds. 
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Æresmedlem 
Et medlem kan utnevnes til æresmedlem når det gjennom en årrekke har lagt ned et særlig 
stort og verdifullt arbeid til klubbens beste. 
Medlemmet må tidligere være hedret med klubbens fortjenstmedalje.  
Aktive utøvere som har utført fremragende idrettslige prestasjoner kan utnevnes til 
æresmedlem uten å ha vært hedret tidligere med fortjenstmedalje. 
Hovedstyret vedtar æresmedlemskap med 2/3 flertall. Det nye æresmedlem blir tildelt 
klubbens æresmedalje (forgylt) med diplom. Slik utdeling bør fortrinnsvis finne sted på 
årsmøtet. 

Fortjenestemedalje 
Fortjenestemedalje kan tildeles et medlem som har gjort et særlig godt arbeid i klubben 
og/eller administrativt. En må ha vært medlem i minst 5 år for å kunne bli tildelt 
fortjenstmedaljen. Dersom hovedstyret med minst 2/3 flertall tiltrer forslaget, kan utdeling 
finne sted. Fortjenstmedaljen (forgylt) utdeles med diplom. 
Årsmøtet skal orienteres. 

Klubbens diplom 
Klubbens diplom kan tildeles medlem for administrativ innsats og/eller gode idrettslige 
prestasjoner. Vedtak treffes med minst 2/3 flertall av hovedstyret. 
Årsmøtet skal orienteres. 

Øvrige æresbevisninger 
Avdelingene kan ha egne æresbevisninger. Kun medlemmer som har oppfylt sine forpliktelser 
overfor klubben kan komme i betraktning ved tildeling av æresbevisninger. 
 
Hovedstyret kan ellers tildele personer/eller andre særskilte æresbevisninger. 

Klubbens medaljer 
Klubbens medalje er sammensatt slik: Klubbmerke er omgitt av en laurbærkrans hvilende på 
et kors. Medaljen forarbeides i forgylt sølv. 
Æresmedalje: Medaljen henger i to små kjeder i forgylt sølv (hver kjede er 1.8 cm langt), 
hvortil det er festet en plate i forgylt sølv med inngravert” Æresmedlem”.                              
Til medalje er festet et vattert ordensbånd (ca. 45 cm langt) som er rødt med gullfarget stripe i 
midten. Medaljen bæres i bånd rundt halsen. 
Fortjenstmedalje: Medaljen henger i en båndspenne i forgylt sølv med et vattert ordensbånd, 
som er rødt med gullfarget stripe i midten. I båndspennen er inngravert” Fortjenstmedalje”. 
 
Fotballmedalje: Medaljen henger i en båndspenne i forgylt sølv med et vattert ordensbånd, 
som er gullfarget. I båndspennen er inngravert ”Fotballmedalje”.  
 
20.  Klubbens historikk 
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22. Klubbens historie 1903-1925 

Glimt fra Freidigs tidligste historie 
Er du klar over at Sportsklubben Freidig ble stiftet på en noe spesiell måte ? 
Jo, saken var den at Trondhjems Ynglingeforening opprettet sin egen idrettsforening i 1893, 
men etter hvert ble aktiviteten mindre og foreningen sovnet nærmest inn rundt århundreskiftet. 
Imidlertid var det i 1903 fortsatt en del gutter innen Ynglingeforeningen som ville dyrke idrett 
i organiserte former. Under ledelse av Haakon Riise ble det enighet om å stifte en 
idrettsforening, og det skjedde altså 13. Oktober 1903. 
Hva så med navn på den nye klubben? 
Det viste seg at Ynglingeforeningen ga ut et blad som hette "FREIDIG" og dermed ble navnet 
Sportsklubben Freidig. 
Den nye klubben opererte med 30 medlemmer i starten og kontingent 10 øre pr. måned. 
Friidrett, fotball og ski stod på programmet, og Riise satt som formann de første årene. 
Fram til 1914 var Sportsklubben Freidig en underavdeling i Ynglingeforeningen. 
Bruddet som førte til at Freidig måtte stå på egne ben, kom som en følge av forskjellig syn på 
bruk av søndagen til idrettskonkurranser. 
Ynglingeforeningen var nemlig en kristelig forening, og kunne ikke tillate medlemmer å drive 
idrett hviledagen. 
Var fotballen rund i de dager? 
Det er vi ikke sikker på . Det ble imidlertid spilt fotball i meget beskjeden målestokk. To- 
siger og skriver to kamper ble utkjempet i 1904 - mot henholdsvis Rapp og Kvik. 
Året etter var Rapp eneste motstander. Tro ikke at en hadde drakter de første årene. 
Nei - lagene skilt seg fra hverandre ved at det ene brukte blå luer, det andre røde. 
Først i 1908 fikk Freidig sine første fotballdrakter. Hver drakt ble sydd for hånden hjemme 
hos lagets kaptein Fridtjof Pettersen. Rød og gul flaggduk ble klippet og satt sammen til gul-
røde stripete trøyer. 
I 1910 ble fotball skilt ut som egen avdeling. Norges Fotballforbund krevde kontingent av 
samtlige medlemmer, men klubben bare ville betale for sine fotballspillere. 
Slik sparte en dyrebare ører ! 
8 år etter at Freidig var stiftet, ble første kampen utenbys spilt. Da dro guttene på langtur til 
Stjørdal og slo BLINK hele 5 - 0. 1914 ble et merkeår på to måter. Først tok klubben sitt 
første kretsmesterskap i klasse A. Samme året debuterte Freidig i cupen med å tape 7 - 0 i 1. 
runde mot Oslo-klubben Frigg, som forøvrig ble mester det året. 
  
SPASERSTOKK MED SØLVHÅNDTAK SOM 1. PREMIE 
Om friidrettens første år heter det i 50 årsberetningen at "de unge som startet Freidig må 
sannelig ikke ha manglet pågangsmot, for allerede i 1904 la de i vei både med poeng- 
konkurranser, et 1/2 milsløp på Valene (nåværende Elgeseter gate), og en høstkonkurranse". 
Rasmus Sæther vant 1/2 milløpet med 19 minutter og 1 sekund. I 1908 ble forøvrig 1. 
premien i løpet en spaserstokk med sølvhåndtak. 
Høstkonkurransen 1910 ble dominert av brødrene Helge og Sigurd Grevskott, som vant 
samtlige øvelser unntatt diskos. 
"En overdådig triumf for Freidig opplevet vi i 1911" står det i jubileumsberetningen. 
Tredobbelt Freidig i Brages landevegsløp. Olaf Hovdenak vant, Helge Grevskott nr. 2 og 
Petter Magelsen 3. mann. I 1912 arrangerte Freidig sitt første "offentlige" stevne. 
"Nordenfjeldske Idrætsstevne" ble holdt på Skøitebanen, og Sigurd Grevskott vant 7 
førsteplasser med bl.a. 11.8 på 1oo m, 55,5 på 400 m, 1,64 i høyde og 12,52 i tresteg - det på 
en bane om stod fullstendig under vann. 
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Året etter fikk Freidig sine første Norgesmestre. I Stavanger vant Hovdenak både 5000 og 
10000 meter, mens Sigurd Grevskott tok gull i lengde. Hovdenak ble forresten også den første 
Freidiggutt som satte norsk rekort i friidrett - 5000 m på 16.02.9. 
I 1916 arrangerte Freidig for første gang NM i friidrett. 
 
GUTTA PÅ LAVOLDEN 
Skiidrett har stått på Freidigs program fra starten av, og klubbens unge styre forsøkte de første 
årene å få opp interessen og forståelse for " skisportens store betydning for sundhet og 
utvikling" som det heter i 25-årsberetning. 
Noe av det første en gjorde var å finne et samlingssted i Bymarka. En nedsatt skikomite søkte 
Hovedstyret om bidrag til leie av hytte, og meget generøst ble den svimlende sum av kr. 20,- 
bevilget til formålet. Med alle disse kronene i ryggen ble to værelser og kjøkken leiet i 
gammelstua på Lavolden. 
Dermed ble Lavolden fast utgangspunkt for søndagsturer vinteren gjennom. Sesongen ble 
avsluttet med konkurranser i hopp og langrenn, og i 1908 kan en i 25-årsberetningen lese at 
Egil Herstad vant langrenn ved Ugla og hopprenn på Selsbak (12 deltagere begge steder, 
lengte stående hopp 18 meter). 
Samme året seiret i par-orienteringsrenn A. Jørgensen og C.Hjelte - 20 km langt fra Heimdal 
til Ugla. 
Inntil 1911 var Freidigs skiarrangement bare for egne medlemmer. Det året ble byens øvrige 
klubber invitert til å være med i par- orienteringsrenn. Rennet gikk fra Hommelvik til 
Bratsberg, drøyt 3 mil langt, og K. og P. Magelsen vant. Krevende konkurranse med 14 par i 
løypa. 
1914 ble det året da Reidar Aspaas som første Freidigløper deltok i Hovedlandsrennet. 
4.plass på 17 km og nr 6 på 30 km på Voss ble resultatet. Dermed var grunnlaget lagt for 
Freidigs mange og store triumfer i løyper og bakker i årene som kom. 
  
BOKSING OG BRYTING - FREIDIGIDRETTER ? 
Jo, det er riktig. Freidig var til og med en stor klubb i så måte. Bryteavdelingen eksisterte fra 
1912 til 1928 I 1918 sto avdelingen som arrangør av internasjonalt jubileumsstevne. Året etter 
arrangerte Freidig NM i bryting, og det berettes at avdelingen en tid hadde hele 70 
medlemmer. 
Bokseavdelingen besto i 5 hektiske år, fra 1920 til 1925. Ved avdelingens første stevne- april 
1921- mønstret klubben 15 deltagere. Høydepunktet ble nådd i februar 1924 med 
internasjonalt stevne for stuvende fullt hus. Under søndagens finalekamper måtte dørene 
stenges flere timer før kamptid. Hundrevis kom ikke inn, og daværende formann måtte hales 
inn i Turnhallen gjennom et kjellervindu fordi alle dørene var blokkert. 
Ja, det var de tider - med radio på krystallapparatnivå og ingen TV. 
  
Så mye kunne skrives om Freidigs liv og levnet gjennom det 20. århundre. Likevel - i en 
håndbok som denne får du nøye deg med statistikk for det meste. Den sier jo også atskillig om 
Sportsklubben Freidig. 
 



 
 

40 
 

23. Tidligere Fond i Freidig 

Det urørlige fond. 
Dette fond ble opprettet i 1937. Medlemsbladet, som i tidligere år hadde påført klubben 
utgifter, ble omorganisert. Redaktørens honorar ble inndratt, og all annonsetegning ble 
provisjonsfritt utført av medlemmer. Adresseringen ble likeså besørget ved frivillig og 
velvillig innsats vederlagsfritt. På denne måten ble et betydelige beløp innspart. 
 
Dette ga overskudd på medlemsbladets drift, og overskuddet ble overført til Det urørlige fond. 
I tillegg ble livsvarige medlemmers kontingent, som skikk og bruk er i de fleste foreninger 
overført til fondet. Videre har fondet mottatt en rekke gaver. 
 
Renteavkastningen kan hovedstyret hvert år overføre til klubbens drift. Fordi fondet som eget 
rettssubjekt ble strengt atskilt fra Freidigs regnskap, ble pengene reddet fra krigsokkupantene. 
Kassen forøvrig gikk som kjent tapt. 
Vedtekter for Det urørlige fond. 
Fondet er en selvstendig institusjon og blir et eget rettssubjekt. Fondet ledes av et styre på 3 
eldre medlemmer.  
Fondets foreløpige inntekter skal legges til kapitalen inntil denne har nådd kr 5.000. Når dette 
er skjedd, kan halvparten av renteavkastningen disponeres av hovedstyret til formål som nevnt 
i klubbens lov pgr. 1. Den annen halvpart tillegges kapitalen til denne er nådd kr. 10.000. 
Deretter kan hele renteavkastningen disponeres av hovedstyret til formål som ovenfor nevnt.  
Fondets midler kan ikke pantsettes for lån opptatt av Sportsklubben Freidig. De kan heller 
ikke plasseres i spekulasjonsbetonte papirer. Midlene skal primært plasseres i bank eller 
verdipapirer ut fra en vurdering av sikkerhet og avkastning. De kan også gis andre 
inntektsgivende plasseringer, men da må plasseringene på forhånd godkjennes av Freidigs 
årsmøte.  
Disse vedtekter ble vedtatt på Freidigs årsmøte den 6. desember 1937 med tilføyelser på 
ekstraordinært årsmøte den 3. april 1962, og ekstraordinært årsmøte den 6. Juni 1990 og er å 
anse som en integrert del av klubbens lov pgr. 16.  

NILS UHLIN HANSENS Minnefond. 
NILS U., som han ble kalt, var en av Nordens beste idrettsmenn, med bl. a. nordisk rekord i 
lengde, 7. 54 m. Under krigen var han også like aktiv. Han reiste flere ganger mellom 
England og Norge i forskjellige oppdrag. Dessverre hendte det sørgeligste av alt. Den 12. 
januar 1945 ble han skutt av tyskerne i Singsås, og han ligger nå begravet på Singsås 
kirkegård. Hans far, bankkasserer Haakon Hansen, sendte Freidig en sjekk som skulle danne 
grunnkapitalen til et minnefond med sønnens navn. Også dette fondet har mottatt gaver fra 
medlemmer, fra andre klubber og utenforstående. 
Vedtekter for Nils Uhlin Hansens Minnefond. 
Fondet er en selvstendig institusjon og er et eget rettsobjekt. Fondet ledes av et styre på 3 
medlemmer, som velges på Sportsklubben Freidigs årsmøte.  
Fondets avkastning kan bare anvendes til fremme av friidrett, fortrinnsvis til gavepremier og 
representasjon ved unge lovende friidrettsmenn. Friidrettsavdelingens styre fremsetter forslag 
om anvendelse av fondsmidlene. Gavepremier skal bære fondets navn.  
Fondets midler kan ikke pantsettes for lån opptatt av Sportsklubben Freidig. De kan heller 
ikke plasseres i spekulasjonsbetonte papirer. Midlene skal primært plasseres i bank eller 
verdipapirer ut fra en vurdering av sikkerhet og avkastning. De kan også gis andre 
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inntektsgivende plasseringer, men da må plasseringene på forhånd godkjennes av Freidigs 
årsmøte.  
Det avlegges årlig revidert regnskap på Sportsklubben Freidigs årsmøte. Ved Sportsklubben 
Freidigs oppløsning overføres midlene til Sør - Trøndelag friidrettskrets, som disponerer 
midlene innenfor rammen av disse vedtekter.  
Disse vedtekter ble vedtatt på Sportsklubben Freidigs ordinære årsmøte 11. desember 1945, 
med tilføyelser på ekstraordinært årsmøte den 6. juni 1990.  

Direktør HAAKON HØYERS Minnefond. 
Direktør høyer var eier av Fjeldseter Turisthotel, i hvis nærhet Freidig hadde sin hoppbakke. 
Direktør Høyer var meget velvillig innstilt overfor Freidig, og klubben påskjønnet dette ved å 
innvotere ham som livsvarig medlemm. Ved sin død i 1952 hadde han tilgodesett Freidig i sitt 
testamente ved å stille et beløp til vedlikehold av bakken. Bakken ble imidlertid nedlagt, og 
øvrige arvinger og boets eksekutor gikk med på at pengene ble overført til et Høyers 
minnefond. Avkastningen skal ifølge vedtektene kun nyttes til beste for skiidretten i Freidig. 
  
Vedtekter for Direktør Haakon Høyers Minnefond. 
Direktør Haakon Høyers minnefond er en juridisk person - et selvstendig rettssubjekt. 
Fondets kapital er urørlig. (jfr. dog siste avsnitt). Renter av kapitalen kan kun anvendes til 
fremme av skiidrett innen Sportsklubben Freidig. Det skal hvert år i et av klubbens skirenn 
utdeles en pokal som bærer navnet "Direktør Haakon Høyers Minnepokal". Såvel kapital som 
renter kan dog om Sportsklubben Freidigs hovedstyre skulle finne det formålstjenlig, 
anvendes til oppbygging, modernisering eller vedlikehold av "Fjellsæterbakken". (jfr. punkt 
3)  
Fondet ledes av et styre på 3 medlemmer som velges på Sportsklubben Freidigs 
generalforsamling. Styret velges for 1. år av gangen. Fondets midler kan ikke pantsettes for 
lån opptatt av Sportsklubben Freidig. De kan heller ikke plasseres i spekulasjonsbetonte 
papirer. Midlene skal primært plasseres i bank eller verdipapirer ut fra en vurdering av 
sikkerhet og avkastning. De kan også gis andre inntektsgivende plasseringer, men da må 
plasseringene på forhånd godkjennes av Freidigs årsmøte. 
Styret har å ta hensyn til innstilling fra Sportsklubben Freidigs skistyre om hvilke renn pokal 
skal settes opp og hvilke formål som ellers skal tilgodeses.  
Fondet er opprettet i henhold til direktør Høyers testamente, og vedtekter er vedtatt av 
Sportsklubben Freidigs generalforsamling 24. November 1957, med tilføyelser på 
ekstraordinært årsmøte 6.Juni 1990. 

 ARTHUR WICHSTRØMS Minnefond. 
Arthur Wichstrøm var en av Sportsklubben Freidigs stiftere. Han var klubbens første 
æresmedlem, mangeårig formann i klubben og avdelingsformann i forskjellige avdelinger. 
 
Hyllkakordenen, hvis Stormester han var, følte det som en kjær plikt å opprette et minnefond 
med hans navn, i ærbødighet og takknemlighet for alt han har gjort for klubben. Arthur 
Wichstrøm døde i 1960. 
 
Det ble foretatt en innsamling blant klubbens medlemmer, og i første omgang kom det inn ca. 
kr. 5.000. Fondets renter nyttes til spesielle formål innen klubben, etter forslag fra hovedstyret. 
Vedtekter for Arthur Wichstrøms minnefond. 
Arthur Wichstrøms minnefond er en egen juridisk person - et selvstendig rettssubjekt.  
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Fondets kapital er urørlig. Renter av kapitalen kan hvert år anvendes til gagn for 
Sportsklubben Freidig og til formål av den art som nedenfor er nevnt. Av formål kan nevnes 
eksempelvis - ikke uttømmende - vandrepokaler og andre pokaler eller gaver til idrettsutøvere 
eller administratorer som har gjort seg særlig fortjent. Enn videre kan fondet yte reisebidrag til 
idrettstevner eller ting. Fondets renter kan også anvendes til innkjøp av idrettsmateriell eller 
ved anskaffelse av andre gjenstander som Freidig måtte ha behov for. Freidigs hovedstyre 
innstiller overfor fondets styre hvilke formål som hvert år skal tilgodesees.  
Fondet ledes av et styre på 3 medlemmer som velges på Sportsklubben Freidigs årsmøte. 
Styret velges for et år av gangen. Styret skal avgi regnskap i revidert stand til Freidigs 
revisorer.  
Fondets midler kan ikke pantsettes for lån opptatt av Sportsklubben Freidig. De kan heller 
ikke plasseres i spekulasjonsbetonte papirer. Midlene skal primært plasseres i bank eller 
verdipapirer ut fra en vurdering av sikkerhet og avkastning. De kan også gis andre inntekts- 
givende plasseringer, men da må plasseringene på forhånd godkjennes av Freidigs årsmøte. 
 
Vedtektene er godkjent av Sportsklubben Freidigs årsmøte 10. Desember 1961, med 
tilføyelser på ekstraordinært årsmøte 6. Juni 1990. 

Freidigs Driftsfond. 
Freidigs Driftsfond er en selvstendig institusjon og skal være et eget rettsobjekt. Fondet ledes 
av det til enhver tid valgte styret for Freidigs fonds.  
Fondets midler kan ikke pantsettes for lån opptatt av Sportsklubben Freidig. De kan heller 
ikke plasseres i spekulasjonsbetonte papirer. Midlene skal primært plasseres i bank eller 
verdipapirer ut fra en vurdering av sikkerhet og avkastning. De kan også gis andre 
inntektsgivende plasseringer, men da må plasseringene på forhånd godkjennes av Freidigs 
årsmøte.  
Til og med driftsåret 1991 - 92 fordeles renteinntektene med en halvpart til Hovedstyret til de 
formålene som er nevnt i pgr 1 i klubbens lov. Den andre halvparten disponeres av hyttestyret 
til anleggs - og driftsformål for Fjellseterstua. Fra og med driftsåret 1992 - 93 legges 
halvparten av renteinntektene til kapitalen, mens den andre halvparten fortsatt kan disponeres 
av Hovedstyret.  
Det avlegges årlig revidert regnskap for Sportsklubben Freidigs årsmøte. Ved klubbens 
eventuelle oppløsning forholdes med fondet som med klubbens øvrige aktiva (jfr. klubbens 
lov pgr 20).  
Både Hovedstyret og Hyttestyret bør ved spesielle tiltak søke å skaffe inntekter som kan øke 
fondets kapital.  
Det ble opplyst på årsmøte 15.12.87 at grunnlaget for fondet har eksistert i 3 - 4 år, 
fremskaffet blant Freidig-medlemmer. Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 8.12.1988. Fondets 
størrelse var 1.11.1988 på kr. 42.800,- 
Tilføyelsene til statuttene er vedtatt på ekstraordinært årsmøte 6.juni 1990.  

Ingrid Kristiansens Gave 
Ingrid Kristiansens Gave er en selvstendig institusjon og skal være et eget rettsobjekt. Fondet 
ledes av det til enhver tid valgte styret for Freidigs fonds.  
Fondets midler kan ikke pantsettes for lån opptatt av Sportsklubben Freidig. De kan heller 
ikke plasseres i spekulasjonsbetonte papirer. Midlene skal primært plasseres i bank eller 
verdipapirer ut fra en vurdering av sikkerhet og avkastning. De kan også gis andre 
inntektsgivende plasseringer, men da må plasseringene på forhånd godkjennes av Freidigs 
årsmøte.  
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Fondets midler skal først og fremst brukes til å fremme rekrutteringen i friidrettsavdelingen. I 
tilfellet dette ikke viser seg mulig, kan midlene nyttes til å fremme rekrutting til andre 
avdelinger.  
Det avlegges årlig revidert regnskap for Sportsklubben Freidigs årsmøte. Ved klubbens 
eventuelle oppløsning forholdes med fondet som med klubbens øvrige aktiva (jfr. klubbens 
Lov pgr. 20).  
Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 8. Desember 1988. Tilføyelser til statuttene er vedtatt på 
ekstraordinært årsmøte 6. Juni 1990. 

Freidigs Fond for skiidrett. 
I fondsstyrets styremøte den 14. Januar 1991 ble det vedtatt å foreslå for hovedstyret å 
opprette et fond for skiidrett underlagt fondsstyret. Økonomisk fundament for fondet vil være 
den opp- 
arbeidede kapital i klubbens skiavdeling (langrenn, hopp og kombinert) Det ble foreslått at kr. 
30.000,- av fondets grunnkapital på kr. 60.000, - skulle være et urørlig beløp. Forslag til 
vedtekter ble vedtatt oversendt til hovedstyret til behandling. 
 
Vedtekter 
Fondet er opprettet av Sportsklubben Freidigs skiavdeling. Det ledes av det til enhver valgte 
styret for Sportsklubben Freidigs fonds.  
Fondets midler kan ikke pantsettes for lån opptatt av Sportsklubben Freidig. De kan heller 
ikke plasseres i spekulasjonsbetonte papirer. Midlene skal primært plasseres i bank eller 
verdipapirer ut fra en vurdering av sikkerhet og avkastning. De kan også gis andre 
inntektsgivende plasseringer, men da må plasseringene på forhånd godkjennes av Freidigs 
årsmøte.  
Halvparten av fondets kapital, minimum kr. 30.000,- skal være urørlig. Resten av midlene 
skal kunne nyttes til gjenreising og fremme aktiviteten innenfor langrenn, hopp og kombinert. 
I tilfelle det ikke lykkes å gjenreise aktiviteten innen utgangen av 1993, kan midlene nyttes til 
å stimulere aktiviteten på det idrettslige område i klubbens øvrige avdelinger.  
Halvparten av fondets kapitalinntekter hvert år skal legges til kapitalen. Resten av inntektene 
kan disponeres av hovedstyret til fremme av den idrettslige aktiviteten i Sportsklubben 
Freidig.  
Det avlegges årlig revidert regnskap for Sportsklubben Freidigs årsmøte. Ved klubbens 
eventuelle oppløsning forholdes med fondet som med klubbens øvrige aktiva, jfr. klubbens 
lov. 
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