
 
 
 
 
 
 
Innledning: 
Dette reglement har som hensikt å gi lik behandling av alle lag i klubben, samt å sikre 
kollektivt ansvar for klubbens inntekter. Hensikten er å sikre best mulig drift av klubben, samt 
å inspirere enkelt lag/ ledere til innsats for klubb og lag. 
I prinsippet må ALLE jobbe for klubben sin, og ikke laget sitt. 
 
Alle lag/ enkeltpersoner skal bidra for å legge forholdene til rette for at klubben tilføres best, 
og mest, mulig dugnadsjobbing og sponsoravtaler. Dette gjelder både sponsing av drakter og 
treningsdrakter, ved deltagelse i turneringer og sosiale tiltak. 
 
Sponsorvirksomhet: 
Sponsorreklame beregnet til drakter og treningsdrakter skal forhånds godkjennes av styret. 
Hele beløp skal brukes til nevnte utstyr. Eventuelt restbeløp godskrives klubben 
(avdelingen). 
Klubbens godkjente drakter og treningsdrakter SKAL brukes og alle innkjøp skjer gjennom 
klubben via utstyrsansvarlig. 
 
Lag som, etter styrets mening, har OK drakter kan ikke inngå avtale reklameavtaler for å 
sikre seg nytt, bedre, utstyr. 
 
Sponsorer må ikke kollidere/ konkurrere med klubbens sponsorer, og det kan ikke inngås 
avtale med firma i klubbens naturlige nedslagsfelt. 
 
All fakturering skjer gjennom klubbens styre og inngår i klubbens regnskap. 
 
Tiltak/dugnadsarbeid: 
Alle dugnadsarbeid/ salg i løpet av et år, for et lag, skal 25 % av beløpet tilfalle avdelingen.  
Beløpet faktureres gjennom styret og avsettes i avdelingens regnskap til laget til godkjente 
formål (for eks. utstyr, turer og sosiale sammenkomster). 
 
Dugnadsjobber over 10.000 kroner er i prinsippet klubbens eiendom og tilfaller klubben i sin 
helhet. Eventuell fordeling mellom klubb og lag som utfører jobben avtales på forhånd 
mellom lag og styret. 
 
Klubb/ avdeling kan pålegge lag å utføre dugnad uten at prosentandel tilfaller laget. Dette i 
de tilfeller det er klubben/avdelingen som er tildelt jobb. 
 
Felles: 
Ingen lag kan bruke dugnadsmidler til formål som strider mot klubbens lover, eller klubbens 
Profil og målsettinger.  
Ingen lag kan opprette bankkonto og operere med egen økonomi i klubben/ lagets navn. 
Dugnadsjobber, sponsoravtaler etc. rapporteres til daglig leder for godkjenning. 
 
 
Vedtatt i Hovedstyret 2003. 
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