
Forslag til behandling på årsmøte Furuset Ishockey IF fra Styret 

 

Forslag til årsmøtet for Furuset ishockey IF om skille Elite og Bredde  

Forslag til vedtak: 

1. Årsmøtet i Furuset Ishockey IF ønsker å skille Brede og Elite gjennom å opprette 

Furuset ishockey Elite IF som et eget idrettslag i Idrettslagalliansen Furuset IF.  

2. Årsmøtet ber styret fremme forslag til sak for årsmøtet i Furuset IF om å opprette 

Furuset ishockey Elite IF som eget idrettslag i idrettslagsalliansen. 

3. Årsmøtet gir styret fullmakt til å gjennomføre prosessen. 

4. Styrene i Furuset Ishockey Elite IF og Furuset Ishockey IF forutsettes å jobbe 

sammen for å utfylle hverandre, være konstruktive og sammen finne frem til 

løsninger som ivaretar begge klubbers medlemmer og interesser. 

Nødvendige avtaler som regulerer forholdet mellom Allianseidrettslaget Furuset IF 

og de to idrettslagene Furuset ishockey IF og Furuset ishockey Elite IF må 

utarbeides og behandles i styrene. Frem til slike avtale er på plass skal det ikke 

skje økonomiske overføringer mellom Furuset Ishockey IF og Furuset Ishockey 

Elite IF.  

5. I en overgangsfase forutsettes styret i Furuset Ishockey IF å bidra for å få på plass 

det praktiske i samarbeid med det nye Styret for Furuset Ishockey Elite IF.  

 

  



Vedlegg med Forslag til behandling på årsmøte i Furuset IF fra Furuset Ishockey IF 

 

Forslag til årsmøtet for Furuset IF om opptak av Furuset Ishockey Elite 

IF som idrettslag i idrettsalliansen Furuset IF 

Forslag til vedtak: 

1. Årsmøtet gir tilslutning til å ta opp Furuset ishockey ELITE IF som et idrettslag i 

Idrettslagalliansen Furuset IF.  

2. Furuset IFs lover endres slik at Furuset Ishockey ELITE IF tas inn som ett av 

idrettslagene i alliansen i §2B (1) og §23. 

3. Med «ELITE» forstås følgende lag: A-Lag Herrer.  

4. Styrene i Furuset Ishockey Elite IF og Furuset Ishockey IF forutsettes å jobbe 

sammen for å utfylle hverandre, være konstruktive og sammen finne frem til 

løsninger som ivaretar begge klubbers medlemmer og interesser. 

Nødvendige avtaler som regulerer forholdet mellom Allianseidrettslaget Furuset IF 

og de to idrettslagene Furuset ishockey IF og Furuset ishockey Elite IF må 

utarbeides og behandles i styrene. Frem til slike avtale er på plass skal det ikke 

skje økonomiske overføringer mellom Furuset Ishockey IF og Furuset Ishockey 

Elite IF.  

5. I en overgangsfase forutsettes styret i Furuset Ishockey IF å bidra for å få på plass 

det praktiske i samarbeid med det nye Styret for Furuset Ishockey Elite IF.  

6. Det må inngås avtaler om oppgavene Furuset IF skal gjøre for Furuset Ishockey 

Elite IF. 

 

Bakgrunn 

Furuset ishockey er organisert som et idrettslag i idrettslagsalliansen Furuset IF.  

Furuset ishockey er en klubb som i all hovedsak drives på dugnad og der breddedelen er 

dominerende. Furusets A-lag er en del av Furuset ishockey og er ikke skilt ut slik det er 

gjort i de fleste andre klubber med lag i prestasjonsdelen. Det er og har vært et ønske fra 

forbundet å få skilt lag i prestasjonsdelen fra breddelagene.. 

Ved å opprette Furuset ishockey Elite som egen enhet gis en bedre mulighet til å 

profesjonalisere og å skape egne inntekter og få en mer bærekraftig økonomi knyttet til 

elitesatsingen. Det må forventes at kravene fra forbundet vil gi enda flere administrative 

oppgaver i årene som kommer. Det samme gjelder kravene til gjennomføring av kamper. 

Alt dette krever større grad av profesjonalisering og egne administrative ressurser.  

Ved å skille ut A-laget (elite) vil vi sikre at økonomiske og administrative utfordringer for 

A-laget ikke går ut over breddedelen i klubben. Dette vil også sikre god transparens 



mellom den delen av aktiviteten som kommunale tilskudd er ment å dekke. En utskilling 

vil dermed også redusere konsekvensene av den risikoen som ligger i en elitesatsing. 

 

Gjennomføring 

Idrettslagene i en idrettslagsallianse kan kun drive én særidrett, og det kan kun være et 

idrettslag innen hver enkelt særidrett i alliansen. Et allianseidrettslag kan derfor i 

utgangspunktet ikke skille én særidrett i to separate idrettslag i alliansen, det er likevel 

slik at Brede og Elite kan være to ulike idrettslag innenfor en allianse. Dette er også en av 

hensiktene med et allianseidrettslag – å gi muligheten for å ha både Bredde og Elite 

innenfor samme forening, men som separate enheter.  

VEILEDER IDRETTSLAGSALLIANSER går nærmere inn på hvordan et eget elitelag kan 

opprettes i en idrettsallianse. Der heter det at Idrettsstyret kan gi dispensasjon fra 

bestemmelsen om kun en særidrett. Dette kan være aktuelt dersom all aktiviteten 

opprinnelig ligger i ett idrettslag i idrettslagsalliansen, og der det i dette laget utvikler 

seg en elitesatsing. I et slikt tilfelle kan det være aktuelt å vurdere dispensasjon slik at 

man får skilt elite og breddevirksomheten i to separate idrettslag i alliansen.  

For å kunne skille ut Furuset Ishockey ELITE fra Furuset Ishockey og opprette Furuset 

Ishockey Elite som eget idrettslag innenfor idrettslagsalliansen Furuset IF må følgende 

trinn gjennomføres: 

• Det må søkes om dispensasjon fra Idrettsstyret for å skille ut Furuset Ishockey Elite 

fra idrettslaget Furuset Ishockey. Uttalelse fra særidretten må legges ved.  

Myndighet er delegert fra Idrettsstyret til idrettskretsen iht. NIFs 

delegasjonsreglement. 

• Det må fremmes forslag til årsmøtet for Furuset IF om opptak av Furuset Ishockey 

Elite IF som idrettslag i idrettsalliansen, jfr Lov for Furuset Idrettsforening §15.11. 

Et slikt forslag må fremmes senest 2 uker før årsmøtet og må vedtas med 2/3 

stemmer på årsmøtet.  

• Furuset Ishockey Elite IF må gjennomføre et stiftelsesmøte der det vedtas ønske 

om å stifte et idrettslag med medlemskap i NIF og hvilke idrett, hvem som skal 

inneha de ulike tillitsvervene, en lov for idrettslaget (vedtekter), et navn for 

idrettslaget og medlemskontingent. Dette kan gjennomføres når som helst i 

prosessen og helst så snart som mulig. 

• Etter punkt 1-4, må det søkes idrettskretsen om opptak. Det tar noe tid å 

behandle søknaden (vanligvis 4-6 uker) fordi det skal være en høringsrunde til 

idrettsråd og særidretten. 

 

 

 



Innhold i avtaler mellom Furuset IF, Furuset ishockey IF og Furuset ishockey Elite IF 

Nødvendige avtaler som regulerer forholdet mellom Allianseidrettslaget Furuset IF og de 

to idrettslagene Furuset ishockey IF og Furuset ishockey Elite IF må utarbeides og 

behandles i styrene. Frem til slike avtale er på plass skal det ikke skje økonomiske 

overføringer mellom Furuset Ishockey IF og Furuset Ishockey Elite IF. Avtalen må som et 

minimum regulere følgende forhold: 

• Reklame/sponsorinntekter. I utgangspunktet slik at inntekter og utgifter ved 

reklame tilkommer den organisasjonen som har inngått avtalen, men også slik at 

det ikke kommer i konflikt med andre sponsorer klubben har og at det følger 

klubbens profil. 

• Sportslige forhold mellom Furuset Ishockey IF og Furuset Ishockey Elite IF knyttet 

til det sportslige med utgangspunkt i at det skal legges til rette for rekrutteringer 

og muligheter internt i klubben. 

• Økonomiske overføringer mellom de to klubbene 

• Furuset ishockey IF er avtalepart mot Furuset IF i forhold til isfordeling og andre 

driftsmessige forhold. Furuset Ishockey Elite IF tildeles istid basert på prinsippene i 

isfordelingen og inngår avtale med Furuset Ishockey og Furuset IF om bruken av 

øvrige fasiliteter, slik som garderobe, styrkerom og andre fasiliteter. 

• Kioskdriften er en avtale mellom Furuset Ishockey IF og Furuset IF. Om Furuset 

Ishockey Elite IF ønsker å tre inn i avtalen må dette inn i en samarbeidsavtale. 

• Det må inngås avtale om eventuell bistand fra Furuset Ishockey til gjennomføring 

av seriekamper for Furuset Elite IF og andre arrangement 

• Det må inngås avtale om eventuell bistand fra Furuset Ishockey Elite IF på  skøyte- 

hockeyskole, treninger for bredde, ishockeycamper og annet.  

• Det er Furuset ishockey IF som har ansvaret for all aktivitet rettet mot lag og 

spillere som ikke er en del av Furuset Ishockey Elite. Det må inngås egne avtaler 

dersom Furuset Ishockey Elite IF skal bistå.  

• Det må videre inngås avtaler om administrative forhold slik som fellestjenester og 

hvilke av disse Furuset Ishockey Elite IF skal benytte seg av, slik som 

økonomi/regnskap, epost, lagringstjenester etc 

 

Vurdering: 

Furuset ishockey IF er nå i gang med prosessen for å opprette Furuset Ishockey Elite IF 

som egen enhet i Idrettslagsalliansen og ber om at Årsmøtet i Furuset IF støtter forslaget. 

Forslaget er i tråd med ønsker og anbefalinger fra flere ulike forbund om å skille 

Elitesatsingen fra breddesatsingen. Formålet er å få på plass et skille mellom Elitesatsing 

og breddearbeid slik at begge kan utvikle seg på en best mulig måte.  

Furuset ishockey ser ikke at forslaget har noen konsekvenser for de andre lagene i 

idrettslagsalliansen, men at det tvert imot kan gi breddedelen av ishockeyen mer 

ressurser til å involvere seg i foreningens felles arbeid, spesielt nabolagssatsingen. 

 



 

Bakgrunnsdokumenter: 

 

VEILEDER IDRETTSLAGSALLIANSER: 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/1431a925c8364d3f860cbbff557f6

d71/veileder---idrettslagsallianser_26.pdf) 

Lovnorm idrettslag: 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/16b0f9085a814c55ab2d36bc889bf

221/lovnorm-for-idrettslag-for-publisering-endelig.docx 

Stiftelse og opptak idrettslag: 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stiftelse-og-opptak-av-idrettslag/ 

LOVNORM FOR IDRETTSLAGSALLIANSER Veileder 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/veiledere/veileder-til-

lovnorm-for-idrettslagsallianser.pdf 
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