
SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 
 
§ 1 Formål 
 
Foreningens formål er  ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. 
Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige 
medlemmer. 
 
§ 2  
 
Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges 
Roforbund. 
 
Sarpsborg Roklubb har sete i Sarpsborg kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. 
 
Klubbens navn er Sarpsborg Roklubb, klubbens farger er rødt og hvitt, klubbens merke er 
korslagte årer og merket SR. Klubbens flagg er stripet rødt og hvitt med merke SR i blått. 
 
§ 3 Medlemmer 
 
Enhver som innordner seg klubbens – og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp 
som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søkeren før har vært eller er 
medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. 
 
Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen. En søker kan ikke tas opp 
uten at de økonomiske forpliktelsene til annet idrettslag er ordnet, jfr. NIF’s lov §39. 
 
Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. For å 
ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år jfr. NIF’s lov § 2-5, være tilsluttet klubben i minst 1 
måned og ha sitt forhold til laget i orden. 
 
Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget er valgbare til 
tillitsverv i klubben, og som representant til Ting eller møter i overordnet idrettsorganisasjon. 
For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds-, dets organisasjonsledd 
og medlemmers- samt klubbens lover og bestemmelser. 
 
§ 4 Kontingent 
 
Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmer 
under 17 år betaler lavere kontingent. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, 
har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan strykes som medlem av laget. Strykes et 
medlem, kan det ikke bli medlem igjen før skyldig kontingent er betalt. 
 
§ 5 Straffesaker 
 
For alle straffesaker gjelder NIF’s lov kapittel 11 (NIF’s straffebestemmelser). 
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§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 
 
Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeide, samt refusjon for faktiske utgifter, 
inkludert tapt arbeidsfortjeneste. 
 
Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og 
regnskap. 
 
§ 7 Inhabilitet 
 
For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF’s inhabilitetsregler. 
Jfr. NIF’s lov § 2-7. 
 
§ 8 Årsmøte 
 
Klubbens høyeste myndighet er årsmøte som avholdes hvert år i februar måned. Årsmøtet 
innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i 
pressen. 
 
Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/ eller 
media til å være til stede. 
 
Forslag på saker må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. 
 
På årsmøte kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 
1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever 
det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om saksliste. 
 
Årsmøte er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. 
 
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten bør ikke være medlem av klubben. 
 
Årsmøtet skal: 1. Behandle årsmelding 

2. Behandle regnskap i revidert stand 
3. Behandle innkomne forslag og saker 
4. Fastsette kontingent 
5. Vedta budsjett 
6. Bestemme klubbens organisasjon 
7. Velge følgende tillitsverv: 

a. Styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, 
hussjef, materialsjef, 2 styremedlemmer, hvorav den ene er 
de aktives representant 

b. Utdanningskontakt 
c. 2 revisorer og 2 vararepresentanter til disse 
d. Representanter til kommunens idrettsråd 
e. Representanter til Ting i de organisasjoner klubben er 

tilsluttet 
f. Medlemmer til routvalg 
g. Leder og medlemmer til finanskomite 
h. Medlemmer til arrangementskomite 
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i. Medlemmer til huskomite 
j. Medlemmer til valgkomite, nestleder i styret er medlem av 

valgkomiteen 
 
Begge kjønn skal være representert i styret, routvalg og oppnevnte utvalg. Det bør tilstrebes 
en fordeling i samsvar med kjønnsfordelingen i klubbens medlemsmasse. 
 
Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.  Bare foreslått kandidater 
kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må 
stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved 
vedkommende avstemming. 
 
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholde ikke foreslåtte kandidater, eller et annet 
antall kandidater enn det som skal velges; teller ikke og stemmen anses ikke avgitt. Er det ved 
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er 
det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved en 
avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke 
tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått 
mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varerepresentanter. 
Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemming anses 
de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 
loddtrekning. 
 
I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer, 
når ikke annet er bestemt i loven. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnede 
idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser. 
 
§ 9 Ekstraordinære årsmøter 
 
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, 
eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det innkalles på 
samme måte som ordinære årsmøter med minst 14. dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan 
bare behandle og ta avgjørelser i de saker som er kunngjort i innkallingen. 
 
§ 10 Medlemsmøter 
 
Medlemsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når et flertall av medlemmene 
krever det. 
 
§ 11 Styret 
 
Klubben ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
 
Styret skal: 
 

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 
2. Forestå klubbens daglige ledelse og representere klubben utad. 
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3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for 
idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 

4. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/ personer for spesielle oppgaver og 
utarbeide instruks for disse organer og de personer/utvalg som er valgt i hht. 
årsmøtets bestemmelser. 

5. Etter evne søke å løse klubbens oppgaver jfr. § 1, ved treningsvirksomhet, 
stevneopplegg og på annen måte ivareta klubbens og medlemmenes interesser. Det 
praktiske arbeid med treningsvirksomhet, stevneopplegg m.m. er tillagt klubbens 
routvalg. 

 
Styret skal holde møte når lederen bestemmer eller et flertall av styremedlemmene 
forlanger det. 
 
Et styremøte er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Over styrets 
møter føres protokoll. 
 
Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør 
møtelederens stemme utslag. 
 

§ 12  Styrets arbeid 
 
1. Leder har den daglige ledelse av klubben. Lederen skal anvise alle utbetalinger og lede 

styrets forhandlinger og møter hvis ikke annet er fastsatt. Leder skal påse at valg, 
adresseforandringer og lignende som har interesse for idrettsråd, krets og forbund blir 
meldt. Lederen må sammen med kasserer og revisorene sende inn oppgaver over 
klubbens medlemmer pr. 1. januar til overordnede instanser. 

2. Nestleder fungerer som leder under dennes fravær. Nestleder er arrangements-
ansvarlig og er blant annet leder av regattakomiteen. 

3. Sekretær skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. 
Sekretær skal i samråd med lederen føre klubbens korrespondanse. Sekretæren skal 
dessuten være klubbens arkivar. Sammen med kasserer er sekretær ansvarlig for 
klubbens medlemsregister. 

4. Kasserer plikter å sette seg inn i de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og 
bestemmelser, og føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse. Styret 
bestemmer hvor stort beløp kasserer til enhver tid skal ha i kassen. 

5. Hussjef har ansvar for eiendom med påstående bebyggelse samt brygger og ellers alt 
fastmontert utstyr og alt inventar unntatt båtmateriell. Hussjef skal sørge for at 
eiendom og inventar til enhver tid er tilstrekkelig forsikret. Hussjef skal videre påse at 
bygninger og anlegg blir forsvarlig vedlikeholdt. Hussjef er leder for huskomiteen. 

6. Materialsjef har ansvaret for alt båtmateriell og treningsmateriell, at alt utstyr er 
tilstrekkelig forsikret og at alt utstyret blir forsvarlig vedlikeholdt. Videre har 
materialsjef ansvaret for alt rullende materiell. 

7. Rosjef leder arbeidet i routvalget. 
8. Styremedlem, 2 personer 

Det ene styremedlem er de aktives representant i styret og er medlem i routvalget. 
Det andre styremedlem har ingen spesielle arbeidsoppgaver, men vil bidra der det 
trengs. 

9. Revisorene skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens 
revisjonsbestemmelser, 
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§ 13 Lovendring 
 
Endring i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært 
oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
 
Lovendring må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 
 
§ 14 Oppløsning 
 § 14 kan ikke endres 
 
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med 
minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal 
kunne skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 
 
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om 
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 
bestemmelsene om lovendring, jfr. § 13. nov. 
 
I tilfelle oppløsning aller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål 
godkjent av idrettskretsstyret. Ved oppløsning sendes klubbens arkiv til idrettskretsen. 
 
§ 15 Sarpsborg Roklubbs Hederstegn 
 

1. Sarpsborg Roklubbs Hederstegn består av klubbens flagg i sølv og emalje, 
påloddet en forgylt åre. Sammen med hederstegnet følger diplom. 

2. Hederstegnet kan tildeles medlemmer som har vist særlig interesse for klubbens 
arbeide og som klubben av den grunn ønsker å hedre. 

3. Hederstegnet kan maksimum tildeles til 3 personer i løpet av en femårsperiode. 
4. Medlemmer som er aktive roere kan tildeles Hederstegnet dersom de sportslig har 

utmerket seg i særlig grad. Disse kommer i tillegg til de som er nevnt i punkt 3. 
5. Ikke-medlemmer av klubben kan tildeles Hederstegnet hvis vedkommende har vist 

særlig interesse for Sarpsborg Roklubb og dens arbeid. Disse Hederstegn kan 
utdeles uavhengig av bestemmelsene i punkt 3. 

6. Hederstegnet utdeles av styret etter enstemmig beslutning. 
 
§ 16 Æresmedlem 
 

1. Et æresmedlem av Sarpsborg Roklubb som har utvist en helt spesiell interesse for 
klubbens arbeide gjennom en årrekke, kan utnevnes til Æresmedlem av Sarpsborg 
Roklubb. Æresmedlemskap må være vedtatt av et enstemmig, fulltallig styre. 

2. Æresmedlemskap kan maksimum utdeles til 3 personer i løpet av en 
femårsperiode. Dersom det i samme periode utdeles Sarpsborg Roklubbs 
Hederstegn, reduseres antall som kan tildeles Æresmedlemskap tilsvarende. 

3. Æresmedlemskap tildeles på ordinært årsmøte ved overrekkelse av Sarpsborg 
Roklubbs Hederstegn og Diplom. 

4. Dersom Æresmedlemmet fra før er tildelt Sarpsborg Roklubbs Hederstegn, utdeles 
kun diplom. 
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