
                          Årsmøte 2016 Tromsø Flyklubb 
 

 

SAK 12 Innkomne saker til behandling på Årsmøtet 

 

Flykjøp – mandat til styret – fra Audun Mathiassen: 

 

«Årsmøtet godkjenner bruk av inntil 300.000,- av klubbens egenkapital i forbindelse med 

eventuelt kjøp av nytt 2- seters skolefly i 2016. Samtidig godkjennes opptak av lån med pant i 

nytt fly på inntil 600.000,-» 

 

Forslag til innstilling fra Årsmøtet: 

 

«Årsmøtet godkjenner bruk av inntil 300.000,- av klubbens egenkapital i forbindelse med 

eventuelt kjøp av nytt fly i 2016. Samtidig godkjennes opptak av lån med pant i nytt fly på 

inntil 600.000,-. Det forutsettes at en tar hensyn til klubbens totale behov ved anskaffelse av 

nytt fly». 

 

 

Forslag til endring av Lov for Tromsø Flyklubb – fra Styret på oppfordring fra NIF: 

 

Fra https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enklere_idrettslag_2016/ 

"Alle idrettslag må vedta ny lov (vedtekter) for idrettslaget på årsmøtet i 2016 
Ny lovnorm for idrettslag inneholder samtlige lovendringer fra idrettstinget, og gjelder blant 
annet regler for kontingent, årsmøtetidspunkt, gruppestyre og midlertidig fratagelse av 
medlemskap. 
 
Dette følger av endringer av NIFs lov og alle idrettslag er pliktig til å innarbeide disse i sin 
lov. Eventuelle tillegg idrettslaget har hatt og fortsatt ønsker å ha i loven, kan selvsagt 
videreføres, forutsatt at disse ikke er i strid med lovnormen. Lovnormen er 
minimumsbestemmelser og det er ikke tillatt å utelate eller gjøre endringer i lovnormen når 
denne vedtas som idrettslagets nye lov. Det er styret som er ansvarlig for å fremme forslag 
om ny lov for idrettslaget på årsmøtet. Husk at lovendringer bare kan vedtas på årsmøtet 
dersom de fremgår av saklisten som gjøres tilgjengelig før årsmøtet, og at alle lovendringer 
som vedtas av idrettslaget skal godkjennes av idrettskretsen. NIF anbefaler at styret i 
idrettslaget tar utgangspunkt i ny lovnorm for idrettslaget og så innarbeider en 
bestemmelser fra gammel lov inn i forslag til ny lov for idrettslaget." 
 

Det er utarbeidet forslag til ny Lov for Tromsø Flyklubb med utgangspunkt i ny lovnorm fra 

NIF. Se vedlagt forslag. Tekst i rødt er hentet fra eksisterende lov for Tromsø Flyklubb sist 

endret 13. september 2000.  

 

Forslag til innstilling fra Årsmøtet: 

 

«Fremlagt forslag til ny Lov for Tromsø Flyklubb vedtas» 

 
 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enklere_idrettslag_2016/

