
ORGANISASJONSPLAN  
FOR 

TRONDHEIM AIKIDOKLUBB 
– 

Slik gjør vi det i TAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt på årsmøtet 04.02. 2013. 

Endret på årsmøtene den  
11.02. 2014, 16.02. 2015 og 04.03.2016. 



 



 

 

Innholdsfortegnelse  

Innholdsfortegnelse ........................................................................................................................................ 3 
Innledning .......................................................................................................................................................... 5 
Organisasjonsplanens Formål ..................................................................................................................... 5 
Om Trondheim Aikidoklubb (TAK) ........................................................................................................... 7 

Grunnlagsopplysninger for Trondheim Aikidoklubb .......................................................... 7 
Anlegg ................................................................................................................................................ 7 
Trondheim Aikidoklubbs Logo ................................................................................................... 8 
Historikk ........................................................................................................................................... 8 
Idrettslagets formål ...................................................................................................................... 9 
Visjon ................................................................................................................................................. 9 
Verdigrunnlaget  ............................................................................................................................. 9 
Virksomhetsideen ......................................................................................................................... 10 
Aktivi tet ........................................................................................................................................... 10 
Arrangement .................................................................................................................................. 10 

Handlingsplan ................................................................................................................................................ 12 
Kortsiktig handlingsplan.................................................................................................................... 12 
Langsiktig handlingsplan ................................................................................................................... 12 

Trondheim Aikidoklubbs Forbundstilhørighet ................................................................................. 15 
Trondheim Aikidoklubbs Organisasjon ............................................................................................... 17 

Årsmøtet ............................................................................................................................................. 18 
Forberedelse til Årsmøtet ............................................................................................................... 18 
Gjennomføring av Årsmøtet .......................................................................................................... 20 
Oppfølging av Årsmøtet ................................................................................................................. 28 

Styrets funksjon og sammensetning ................................................................................................... 29 
Leder .............................................................................................................................................. 30 
Nestleder ........................................................................................................................................ 30 
Styremedlemmer ............................................................................................................................ 31 

Revisorer ............................................................................................................................................ 31 
Valgkomité ......................................................................................................................................... 31 
Trenergruppe ..................................................................................................................................... 33 
Komiteer/Utvalg ................................................................................................................................ 33 

Økonomi ........................................................................................................................................................... 35 
Regnskap ............................................................................................................................................ 35 
Fakturering ........................................................................................................................................ 36 
Medlemskontingent ............................................................................................................................ 36 
Treningsavgift .................................................................................................................................... 36 

Voksne ........................................................................................................................................... 37 
Barn/ungdom .................................................................................................................................. 37 
Gjester fra NTNUI Aikido ............................................................................................................. 37 
Prøvetimer/korttidsgjester .............................................................................................................. 37 
Langtidsgjester ............................................................................................................................... 37 

Oppstartpakke ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Egenandeler ....................................................................................................................................... 38 
Videresalg av varer ............................................................................................................................ 38 

 

 
Organisasjonsplan for Trondheim Aikidoklubb, vedtatt på årsmøtet 2013.  Side 3 / 67 

 



 

Skatteregler – lønn/honorar/godtgjørelse.......................................................................................... 38 
Utlegg/utgiftsrefusjon ........................................................................................................................ 39 
Reiseregning ...................................................................................................................................... 39 
Økonomisk utroskap/varslingsplikt .................................................................................................... 39 

Medlemmer ..................................................................................................................................................... 41 
Hvordan bli medlem?......................................................................................................................... 41 
Medlems/trenings/avtalegiro-kontrakt ............................................................................................... 42 
Medlemssystemet ............................................................................................................................... 42 

Gradering ......................................................................................................................................................... 42 
Graderingspensum ............................................................................................................................. 43 
Graderingskriterier ............................................................................................................................ 43 
Rutiner ved gradering ........................................................................................................................ 44 

Forsikring ........................................................................................................................................................ 45 
Informasjon ..................................................................................................................................................... 47 

Klubbens Epostadresser .................................................................................................................... 47 
Klubbens Web-Adresser ..................................................................................................................... 47 

Samarbeidsavtaler/kontrakter ............................................................................................................... 49 
Regler for Trondheim Aikidoklubb ........................................................................................................ 51 

Personvern / Taushetsplikt................................................................................................................. 51 
Retningslinjer for foreldre/foresatt .................................................................................................... 51 
Retningslinjer for utøvere .................................................................................................................. 52 
retningslinjer for gjester .................................................................................................................... 53 
Retningslinjer for trenere................................................................................................................... 53 
Dugnad .............................................................................................................................................. 54 
Gradsavhengig ansvar i klubben ....................................................................................................... 55 
Mobbing ............................................................................................................................................. 56 
Misbruk av aikido / voldsutøvelse ...................................................................................................... 56 
Seksuell trakassering/seksuelle overgrep .......................................................................................... 56 
Alkohol ............................................................................................................................................... 57 
Tobakk................................................................................................................................................ 58 
Politiattest .......................................................................................................................................... 59 
Skikk og bruk for e-post ..................................................................................................................... 60 
Dojo-regler og etikette ....................................................................................................................... 61 

Årshjul ............................................................................................................................................................... 63 
Endring av Organisasjonsplanen ............................................................................................................ 65 

 
Side 4 / 67 Organisasjonsplan for Trondheim Aikidoklubb, vedtatt på årsmøtet 2013. 

 



 

 

Innledning 
Trondheim Aikidoklubb skal være en åpen, demokratisk og veldrevet organisasjon der formålet 
er å tilby aikidotrening organisert under Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komite og Norges Aikidoforbund. 

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

Alle klubbens aktiviteter skal preges av og bygge på idrettsforbundets grunnverdier, Fellesskap, 
Glede, Helse og Ærlighet, samt klubbens eget verdigrunnlag, Frivillighet, Demokrati, Gjensidig 
respekt og likeverd, Lojalitet, og Treningsglede. 

Organisasjonsplanen skal være et kjent styringsgrunnlag for hele klubben – en håndbok for 
Trondheim Aikidoklubb. 

For utøvere, tillitsvalgte, trenere og foresatte er organisasjonsplanen retningsgivende for 
gjensidige forventninger til hverandre, om rettigheter og plikter.  

Planen skal være et levende dokument og styret oppfordrer til å oppdatere organisasjonsplanen 
fortløpende etter behov. Organisasjonsplanen skal legges frem og behandles som egen sak på 
årsmøtet jf. Idrettslagets lov § 12, og styret må presentere og få godkjent endringsforslag/behov 
som er kommet fram siden forrige behandling. Klubbens medlemmer oppfordres også til å bidra 
med å utvikle organisasjonsplanen. Endringsforslag må sendes styret forut for årsmøtet, innen 
fristen angitt i klubbens lover. 

Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse i organisasjonsplanen og idrettslagets lov eller 
øvrige idrettsmyndigheters regelverk/lover, vil bestemmelsen i organisasjonsplanen være 
tilsvarende ugyldig. 

 

 

Organisasjonsplanens Formål 

• Gi en detaljert beskrivelse av rutiner, prosedyrer, regler og retningslinjer i klubben. 

• Tydeliggjøre klubbens visjoner, verdigrunnlag, organisasjonsform og retningslinjer for 
klubbens medlemmer. 

• Gjøre klubbens styringsgrunnlag lettere tilgjengelig for klubbens tillitsvalgte. 

• Å ha klare ansvarsforhold og myndighetsforhold i tillitsvalgtapparatet. 

• Å knytte klubbens retningslinjer opp mot føringer gitt av Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komite og Norges Aikidoforbund. 
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Om Trondheim Aikidoklubb (TAK) 

Grunnlagsopplysninger for Trondheim Aikidoklubb 

 

Navn:  Trondheim Aikidoklubb 
Stiftet:  27.9.2005 
Idrett: Aikido 
Postadresse: co/Sverre G. Johnsen 

Kirkegt. 25 
7014 TRONDHEIM 

E-postadresse: post@trondheimaikido.no  
Bankkonto: 9235.21.53860 
Bankforbindelse:  BNBank, Sparebank1 SMN, Paypal, iZettle 
Internettadresse:  www.trondheimaikido.no 

 www.facebook.com/trondheimaikido  
Organisasjonsnummer i 
Brønnøysundregisteret:   888 526 072 
Anleggsadresse:  Innherredsveien 19, 7043 TRONDHEIM 
Telefon:  922 15 644 (Sverre G. Johnsen) 
Tatt opp som medlem i NAF:   1.7.2006 
Tatt opp som medlem i NIF:  21.3.2007 
 Registrert tilknytning til Sør-Trøndelag idrettskrets. 
 Registrert tilknytning til Trondheim idrettsråd. 
 Registrert tilknytning til Norges Kampsportforbund. 
Klubbnr. i NIFs medl.reg:  16010456 
Årsmøtemåned:  Januar/februar 
 

Anlegg 

TAK leier lokaler i Borettslaget Innherredsveien 11-19, Trondheim. 
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Trondheim Aikidoklubbs Logo 

 

 

Historikk 

Klubben ble stiftet av Sverre Gullikstad Johnsen og Andreas Kjelsrud Evensen den 27. september 
2005. Klubben hadde ingen øvrige medlemmer på daværende tidspunkt, men etter intensive 
rekrutteringstiltak, ble første trening avholdt i klubben den 10. oktober 2005 i Trondheim 
Budosenters lokaler i Mellomila 34. Frammøte på første trening var omkring 15 nybegynnere. 

5-årsjubileum ble feiret helgen 1.-3. oktober 2010 med treningssamling med Philippe Orban. 

Da klubben i januar 2013 fikk sagt opp leieavtalen med Trondheim Budosenter og måtte forlate 
Mellomila 34 innen 1. august, ble det en hektisk vår med leting etter nytt treningslokale. Etter å 
ha vurdert og forkastet en rekke lokaler ble det signert leieavtale med Borettslaget 
Innherredsveien 11-19 den 10. juni. 1. juli fikk klubben tilgang til de gamle butikklokalene, og 
etter en sommer med lange og mange dugnadskvelder, var dojoen klar til første trening og 
åpning den 2. august 2013. For første gang fantes en ren aikido-dojo i Trondheim, og klubben 
hadde oppnådd et av sine langsiktige hovedmål:  TAK skal ha full råderett over egne innbydende 
lokaler (leid eller eid). 

Den 5. september 2013 startet klubben sitt første treningstilbud for barn og ungdom i alderen 
10 til 14 år. 

Helgen 16.-18. oktober 2016, feiret klubben 10 årsjubileum sammen med NTNUI Aikido, som 
feiret sitt 30-årsjubileum. Jubileet ble feiret med treningssamling der Bjørn Eirik Olsen, Mouliko 
Halen og Jormal Lyly delte på instruksjonen. 
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Idrettslagets formål 

Trondheim Aikidoklubb (TAK) skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å 
drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og 
Norges Aikidoforbund (NAF). 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter 
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

Trondheim Aikidoklubb skal være en idrettsklubb for aikidointeresserte i Trondheim og omegn 
og skal jobbe for å fremme interessen for og tilgjengeligheten til aikido. 

 

Visjon 

Trondheim Aikidoklubbs visjoner er: 

Aikido – et velkjent begrep blant Trondheims innbyggere, i alle aldersgrupper, 

og 

Trondheim Aikidoklubb – en tydelig og positiv bidragsyter til Trondheimsamfunnet. 

 

Verdigrunnlaget 

Trondheim Aikidoklubb skal kjennes ved verdigrunnlaget:  

Frivillighet Demokrati 
Gjensidig 
respekt og 
likeverd 

Lojalitet Treningsglede 

 
Trondheim Aikidoklubbs verdigrunnlag er ment å: 

• Skape fellesskapsfølelse og harmoni. 

• Skape klubbtilhørighet, fellesskaps- og eierskapsfølelse. 

• Skape mening og motivasjon. 

• Øke ansvarsfølelsen. 

• Skape stabilitet. 

• Gi kriterier og retning for framtidig handling og opptreden. 
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• Skape identitet. 

• Gi grunnlag for god kommunikasjon og samhandling. 

Verdigrunnlaget danner utgangspunkt for: 

• styrets virkemåte 

• trenergruppens virkemåte 

• foreldreengasjement 

• klubbmedlemmenes rettigheter og plikter 

 

Virksomhetsideen 

Trondheim Aikidoklubb skal tilby selvutvikling og aikidotrening i et konkurransefritt, vennlig og 
trygt miljø, basert på japansk budo.  

Trondheim Aikidoklubb skal fremme samarbeid med øvrige aikidoklubber i Trondheim, samt 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt, for å fremme interessen for og utbredelsen av aikido. 

 

Aktivitet 

Trondheim Aikidoklubbs hovedaktivitet er aikidotrening etter Morihei Ueshibas tradisjon 
videreført av Aikikai Honbu dojo i Tokyo, Japan. 

 

Arrangement 

Trondheim Aikidoklubb arrangerer jevnlig treningssamlinger, graderinger og sosiale 
tilstelninger for klubbens medlemmer. I enkelte tilfeller kan klubben ha behov for å arrangere 
dugnad for at medlemmene skal kunne få et aktivitetstilbud og at medlems- og treningsavgiftene 
holdes lave (f.eks. ved mattebæring/transport og rengjøring/vedlikehold av treningslokalet). 

• Treningssamlingene er viktige kilder til inspirasjon, treningsglede og egenutvikling. 
Klubbens medlemmer forventes å bidra til avvikling av treningssamlinger selv om de 
ikke selv skal delta (f.eks. transport/bæring av matter, innlosjering av tilreisende gjester 
e.l.). Det forventes også at klubbens medlemmer bidrar der de kan ved deltakelse på 
arrangementer i andre klubber og spesielt i Trondheim. 

• Graderinger er viktige begivenheter siden de markerer utvikling både for klubben og 
graderingskandidatene selv. Klubbens medlemmer forventes å støtte opp om 
graderinger ved å stille opp som tilskuere til og som uke (angriper) for de graderende. 
Høyere graderte (svartbelter) forventes å kunne stille som graderingskomite. 

 
Side 10 / 67 Organisasjonsplan for Trondheim Aikidoklubb, vedtatt på årsmøtet 2013. 

 



 

 

• I forbindelse med sosiale tilstelninger i klubblokalet/dojo’en forventes alle medlemmene 
å kunne bidra med forberedelser før og rydding etterpå. 

• Alle klubbens medlemmer forventes å bidra ved dugnad når styret eller årsmøtet har 
bestemt at dugnad er nødvendig1. Klubbens medlemmer forventes også å ta i et tak når 
de ser at det er nødvendig (f.eks. vasking/rydding i treningslokalet). 

 

1 Se kapittel Dugnad. 
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HANDLINGSPLAN 

KORTSIKTIG HANDLINGSPLAN 

Hva Hvordan Hvem Tidsfrist Resultat 

Skaffe nytt 
treningslokale 

Dugnad på leting 
etter aktuelle 
lokaler 

Styret v/styreleder 
involverer 
instruktører og 
klubbmedlemmer 

1.8.2013 Lokale i 
Innherredsv. 19 
overtatt 1.7.13. 
Første trening 
avholdt 2.8.13. 

Starte opp med 
barnetrening 

Etablere 
treningstid og 
finne 
instruktører 

Hovedinstruktør 1.1.2014 Første 
barnetrening for 
aldersgruppen 
10-13 år avholdt 
den 5.9.13. 

10-årsjubileum Treningssamling 
og fest 

Styret v/styreleder 1.10.2015 Fellesjubileum 
med NTNUI 
Aikido (30 år) 
feiret med 
treningssamling 
16.-18. oktober 
2016. 

     

     

 

LANGSIKTIG HANDLINGSPLAN 

Hovedmål 1: 

TAK skal være en demokratisk drevet organisasjon basert på frivillighet, 
grasrotengasjement og eierskapsfølelse. 

Delmål: 

1.1 Alle tillitsverv fylles hvert år. 

1.2 Ingen overlapp mellom tillitsverv og trenergruppe. 

1.3 Over 50 % deltakelse på TAKs årsmøter. 

Virkemiddel: 

• Gjennomføring av TAKs årlige spørreundersøkelse. 
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• Evaluering og oppfølging av spørreundersøkelsens resultater. 

• Evaluering og videreutvikling av spørreundersøkelsen. 

• Kursing av styremedlemmer og potensielle styremedlemmer. 

• Opprettelse av klubbavis. 

• Informasjon til klubbens medlemmer om: 

o Styrets virksomhet 

o Klubbens virksomhet 

o Kommende aktiviteter 

o Graderinger 

o Treningsleire 

 

Hovedmål 2: 

 TAK skal ha et godt og omfattende treningstilbud for alle aldersgrupper og 
ferdighetsnivåer. 

Delmål: 

2.1 Finne lokaler som tillater flere treningstimer i uka og flere treningsdeltakere per 
trening. 

2.2 Etablere en trenergruppe bestående av flere instruktører. 

Virkemiddel: 

• Instruktørutdanning gjennom både 

o Aikidotrening/gradering, 

o NKFs instruktørutdanning 

o og andre kurstilbud. 

• Gjøre instruktørrollen attraktiv. 

 

Hovedmål 3: 

TAK skal ha hundre medlemmer hvorav majoriteten er aktivt trenende. 

Delmål: 
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3.1 TAK skal akseptere nye medlemmer fortløpende så framt det er praktisk mulig. 

3.2 TAK skal satse på nybegynnerinnrykk i september og januar og planlegge og 
organisere rekrutteringskampanjer deretter. 

3.3 TAK skal komme i gang med barne- og ungdomsparti. 

3.4 TAK skal øke medlemsantallet med 20 % hvert år. 

Virkemiddel: 

• Aktivt jobbe for å ta vare på og beholde eksisterende medlemmer og redusere frafallet. 

• Jobbe aktivt ut mot potensielle medlemmer gjennom alle rekrutteringskanaler. 

• Fokusere på vennerekruttering. 

• Etablere informasjonspakke for nye medlemmer, med kompendium, organisasjonsplan 
etc. 

• Fokusere på synliggjøring på internett. 

• Ha oppdaterte og lettnavigerte hjemmesider. 

• Opprettholde stor aktivitet på klubbens Facebook-sider. 

• Jobbe mot inaktive voksne og barn. 

• Melde klubben inn i NIFs idrettsskole. 

• Etablere en oppvisningsgruppe som på kort varsel kan stille opp og arrangere 
oppvisninger. 

 

Hovedmål 4: 

 TAK skal ha full råderett over egne innbydende lokaler (leid eller eid). 

Delmål: 

4.1 Identifisere aktuelle lokaler. 

4.2 Nå et medlemsantall som muliggjør leie av lokale til markedspris. 

Virkemiddel: 

• Alle klubbens medlemmer er på utkikk etter aktuelle lokaler og informerer styret. 

• Klubben øker medlemsantallet for å styrke økonomien. 

• Klubben sparer penger og legger seg opp investeringskapital. 
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Trondheim 
Aikidoklubb 

Norges Idrettsforbund og 
Olympiske og 

Paralympiske Komite 
(NIF) 

Norges 
Kampsportforbund 

(NKF) 

Norges 
Aikidoforbund 

(NAF) 

Sør-Trøndelag 
Idrettskrets 

Idrettsrådet i 
Trondheim 

Fleridrettsseksjonen 
(FLIS) 

Graderinger Sommerleir 

samarb. 

 

Teknisk 
komite 

(TK) 

Sommerleir-
komiteen 

International 
Aikido 

Federation 
(IAF) 

Aikikai 
Hombu 

Dojo 

Doshu 

Trondheim Aikidoklubbs Forbundstilhørighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk Idretts organisering: https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/organisering/ 

Internasjonal Aikidos organisering: http://www.aikido-
international.org/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=29  
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ÅRSMØTET 

Styret 
Leder 
Nestleder 
Styremedlem 
Varamedlem 

Valgkomité 
Leder 
Medlem 1 
Medlem 2 
Varamedlem 

Enkeltmedlemmer 

Komiteer/utvalg 

Revisor 
Revisor 1 
Revisor 2 
 
 

Trenergruppe 

Teknisk 
ansvarlig 

Treninger Graderinger 

Trondheim Aikidoklubbs Organisasjon 

 

 

 

 

 

 

Merknad: 

Kjønnsfordeling: ”…det skal være minst 2 representanter for hvert kjønn i styret, råd, utvalg mv. 
med mer enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge 
kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.”2 

 

2 Trondheim Aikidoklubbs lov § 7. 
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ÅRSMØTET 

• Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet. 

• Årsmøtet blir avholdt en gang i året i måneden som er fastsatt i loven. 

• Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i Trondheim kommune, og Sør-
Trøndelag idrettskrets. Protokollen legges ut på idrettslagets internettsider. 

• Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes.  

• Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene. 

• Innkomne forslag skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet og sakspapirene 
skal sendes ut senest 1 uke før. 

• Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. 
Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år. 

• Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å 
bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.  

• Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf § 12. 

 

FORBEREDELSE TIL ÅRSMØTET 

Stemmeberettigede/valgbare 
Styret sørger for oversikt over hvem som har stemmerett og er valgbare. 

 
Forretningsorden 
Styret innstiller forretningsorden. 

 
Dirigent og sekretær 
Styret innstiller til dirigent og sekretær for årsmøtet. 

 
Årsmeldingen 
På årsmøtet skal klubbens årsmelding presenteres. 

Årsmeldingen bør oppdateres fortløpende igjennom året, for at ikke noen hendelser/aktiviteter 
skal avglemmes. 

 
Regnskapet 
Forut for årsmøtet må regnskapet gjøres opp (det er viktig at årsoppgjøret ikke foretas i 
regnskapsprogrammet før en er sikker på at ikke noe skal endres på): 

 
Side 18 / 67 Organisasjonsplan for Trondheim Aikidoklubb, vedtatt på årsmøtet 2013. 

 



 

 

1. Før regnskapet leveres til styreleder for attestering og revisorer for revisjon, skal 
følgende skrives ut og legges ved regnskapsbilagene: 

a. Balanse 
b. Driftsresultat (med budsjett) 
c. Driftsresultat fra eventuelle leire eller andre prosjekter 
d. Oversikt over fordringer 
e. Oversikt over eventuell gjeld 
f. Hovedbok 
g. Posteringsjournal 

2. Ta en rask kikk på balansen og driftsresultatet før regnskapet sendes ut, for å avdekke 
opplagte feil (f.eks. feil bankinnskudd, skyldig mva. eller feil fortegn på inntekter/utgifter 
i driftsresultatet). Bruk hovedboka til å identifisere hvilke bilag de eventuelle feilene 
oppsto i.  

3. Styreleder må se over regnskapspermen og attestere alle bilagene før permen 
overleveres til revisorene. 

4. Revisorene kontrollerer regnskapet og forfatter revisjonsuttalelse som fremlegges på 
årsmøtet. 

5. Revisorene sender liste over feil som må rettes til regnskapsføreren, med kopi til 
styreleder. 

6. Når alle eventuelle feil har blitt rettet, skrives det ut nye rapporter a-e for å sette inn i 
regnskapspermen og laste opp til styreportalen, og årsavslutning foretas i 
regnskapsprogrammet. 

7. Årsmøtepapirene skal inkludere: 
a. Balanse 
b. Driftsresultat 
c. Driftsresultat fra leire. 

 
Budsjettet 
Styret forbereder forslag til budsjett. 

 

Organisasjonsplanen skal være et levende dokument og styret oppfordrer til å oppdatere 
organisasjonsplanen fortløpende etter behov. Organisasjonsplanen skal legges frem og 
behandles som egen sak på årsmøtet jf. Idrettslagets lov § 12, og styret må presentere og få 
godkjent endringsforslag/behov som er kommet fram siden forrige behandling. Klubbens 
medlemmer oppfordres også til å bidra med å utvikle organisasjonsplanen. Endringsforslag må 
sendes styret forut for årsmøtet, innen fristen angitt i klubbens lover. 

 
Valg av tillitsvalgte 
Valgkomiteen innstiller kandidater til vervene: 

• Styreleder 

• Nestleder 

• Styremedlem 
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• Vara til styret 

• 2 revisorer 

• Kandidater til representasjon av klubben ved ting og møter i de organisasjonene klubben 
er tilsluttet. 

Eventuelle dispensasjoner fra klubbens lov § 5 (kjønnsfordeling), § 7 (Valgbarhet og 
representasjonsrett for arbeidstakere og oppdragstaker) og § 8 (Valgbarhet og 
representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget) bør foreligge til 
årsmøtet og innhentes av valgkomiteen på forhånd. 

 

Styret innstiller kandidater til valgkomiteen: 

• Leder 

• 2 medlemmer 

• Varamedlem 

Styret skal påse at valgkomiteen får: 

• Oversikt over styresaker som strekker seg inn i neste styreperiode. 

• Fullstendig medlemsliste med kontaktinfo. 

• Tilgang til styreinstruksen.  

 

GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTET 

Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i klubbens lov3. 

Godkjenning av de stemmeberettigede skal skje under punkt 1 på sakslisten til årsmøtet. 
Stemmerett er omtalt i klubbens lov § 6. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall 
stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets 
lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til 
minimumsdeltakelse. 

 

Innkallingen skal godkjennes under punkt 2 på sakslisten til årsmøtet. Innkalling til årsmøtet 
skal skje iht. til klubbens lov § 13 og § 15. 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. 

3 Årsmøtet er omtalt i § 13-16 i klubbens lov. 
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Sakslisten skal godkjennes under punkt 2 på sakslisten til årsmøtet. Forslag som skal behandles 
på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre 
nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke 
før årsmøtet. Nødvendige saksdokumenter er dokumenter som er knyttet til de saker som skal 
behandles jfr. lovens § 15: forretningsorden, årsberetning, regnskap med revisors beretning, 
forslag og saker (f.eks. lovendringer), handlingsplan, budsjett, organisasjonsplan og 
valgkomiteens innstilling. 

Gjennomføringen skjer i den rekkefølgen som er satt i saklisten. I idrettslagets lov § 15 står det 
hvilke saker som skal behandles. Styret kan også sette opp andre saker som de mener årsmøtet 
skal ta stilling til. Dette innbefatter saker mottatt fra klubbens medlemmer. Jfr. klubbens lov § 
13(6) kan ikke forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på 
utsendt/kunngjort saksliste behandles. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte 
stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 

Jfr. klubbens lov § 15 skal sakslisten minimum inneholde: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  

6. Behandle forslag og saker.   

7. Fastsette medlemskontingent. 

8. Vedta idrettslagets budsjett. 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  

10. Foreta følgende valg:  

a) Leder og nestleder. 

b) 1 styremedlem og 1 varamedlem. 

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 

d) 2 revisorer. 

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett. 

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 
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Forretningsorden skal godkjennes under punkt 2 på sakslisten til årsmøtet. 

Forslag til forretningsorden er: 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten4. 

2. Protokollen føres av den valgte sekretæren4. 

3. Ingen representanter gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak5. 

Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 

5 min. første gang, 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang. 

Det kan foreslås forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere6. 

4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid7. 

5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, markeres med saksnummer og referanse til 
hva forslaget gjelder (f.eks. avsnitt, side-nummer, e.l.) og være undertegnet med 
representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten8. 
Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke settes fram etter at 
strek er satt eller saken er tatt opp til votering. 

6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved simpelt flertall av de avgitte 
stemmene9. 

4 Trondheim Aikidoklubbs lov, § 14 Ledelse av årsmøtet. 

5 Dersom en som ikke har talerett ber om ordet skal han/hun avvises. Dette er dog ikke til hinder for at dirigenten kan be årsmøtet om å 
tillate det dersom det anses som riktig for å få frem opplysninger som ellers ikke vil framkomme. Innen idretten brukes ikke ordninger med 
replikkordskifte. Hvis det skal tillates må det stå i forretningsorden hvordan det skal gjøres. 

6 Dirigenten skal, om han/hun ser mulighet til å bli ferdig med en sak innenfor en tidsramme f.eks. pause i forhandlingene, foreslå at 
taletiden settes ned. Når dirigenten ser at debatten drar ut og man ikke formoder at noe nytt vil framkomme i saken, skal det foreslås å 
sette strek. Det betyr at man ikke tar med flere på talerlisten enn de som har meldt seg. Når slikt forslag skal settes fram gjør dirigenten det 
kjent at det vil tas opp forslag om strek. Det gis anledning til at de som måtte ønske det får tegne seg på talerlisten. Derpå tas forslaget opp 
om å sette strek med de inntegnede talere. Når dette er vedtatt kan ikke flere enn de påmeldte få ordet. Når strek er satt kan tidligere 
forslag ikke trekkes tilbake og det kan ikke settes fram nye forslag i saken (jfr. pkt. 5 i forretningsorden). Det gjelder også for de som 
allerede har meldt seg på som taler. Det bør derfor etter forespørres om det er noen som sitter med forslag de vil fremme eller trekke før 
vedtak om strek blir gjort. Er det slike forslag ber dirigenten om å få dem inn slik at han kan referere dem før forslaget om strek tas opp. 
Derpå tas forslaget opp om å sette strek med de inntegnede talere. Når dette er vedtatt kan ikke flere enn de påmeldte få ordet. 

7 Ordet til forretningsorden kan gis utenom talerlisten. Her skal det kun komme fram henstillinger om endringer i saksbehandlingen, f.eks. 
at det skal settes strek eller at taletiden reduseres. Hvis noen misbruker dette skal dirigenten straks bryte av og meddele at dette ikke er til 
forretningsorden. Dirigenten skal selv avgjøre, og da primært i forståelse med representantene, om henstillinger om endring i 
saksbehandlingen/voteringen skal følges. 

8 Forslag kan settes fram i alle saker som er oppe til behandling. Dirigenten skal ta imot forslagene og referere disse for møtet. Forslagene 
skal samles slik at de ligger på dirigentens bord når man kommer fram til votering. Forslag som er i strid med organisasjonens lover skal 
avvises. Forslag som er fremsatt eller innlevert kan trekkes av forslagsstiller. Dermed er ikke saken slutt. Andre representanter har rett til å 
opprettholde forslaget eller fremme et annet forslag i samme retning. 

9 Trondheim Aikidoklubbs lov §16 Stemmegiving på årsmøtet, §21 Lovendring og §22 Oppløsning. 
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7. I protokollen føres det inn hvem som har tatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall 
stemmer for og imot. 

8. Stemmetegn vises ved å rekke opp en hånd. Dersom annet stemmetegn skal benyttes, 
f.eks. navneskilt eller særskilt stemmetegn, skal dette opplyses av dirigenten. 
Stemmetegnet holdes til dirigenten gir signal om at stemmene er talt opp.  

9. Tegning av innlegg gjøres ved å vise stemmetegn. Tegning av saksopplysning eller til 
forretningsorden gjøres ved å vise stemmetegn og holde en flat hånd over stemmetegnet. 

 

Dirigenten(e) skal velges under punkt 3 på sakslisten til årsmøtet. Styret bør sørge for at det 
finnes en eller flere kandidater forut for møtet. Denne/disse må stille godt forberedt til årsmøtet 
og ha planlagt gjennomføringen av møtet. For å være godt inne i sakene bør kandidaten(e) forut 
for årsmøtet gå igjennom sakene sammen med styret/administrasjonen. 

Dirigenten(e) kan be om hjelp til å gjennomføre møtet. Dirigenten(e) og hjelperne bør møtes 
forut for møtet for å bli enige om hvordan de forskjellige funksjonene skal utføres.  

Hjelpere kan f.eks. være: 

• Tellekorps 

• Redaksjonskomite 

• En til å føre opp de som skal ha ordet på en talerliste 

• Lovkomite til å passe på at klubbens lov følges. 

Dirigenten(e) bør sørge for å ha tilgang på og oversikt over siste utgaver av: 

• Klubbens lov 

• NIFs lov og bestemmelser 

• Alle relevante sakspapirer 

Dirigenten(e) må dessuten sørge for å 

• ha papir og skrivesaker 

• kunne se alle møtedeltakerne 

• ha stemmesedler for utdeling 

Dirigenten(e)s jobb starter ikke før etter at dirigenten(e) er valgt. Det er imidlertid viktig at 
dirigenten(e) bidrar til at formalia er i orden også for de første sakene i sakslisten. Det er 
naturlig at styreleder eller en annen representant for styret leder møtet inntil dirigenten(e) er 
valgt. 
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Når dirigenten(e) overtar møteledelsen bør de starte med å takke for tilliten og si at man håper 
på en saklig og ryddig behandling av sakene. Dirigenten(e) bør repetere hovedpunktene i 
forretningsorden, gi praktiske opplysninger om f.eks. føring av talerliste og tegngiving, 
tidsskjema o.l. Som innledning, før hver sak tas opp til behandling, bør dirigenten 
avklare/foreslå hvordan saken skal behandles og bli enig med forsamlingen om 
saksbehandlingen. Deretter gis ordet til innleder for saken. Når innleder er ferdig åpnes det for 
debatt. 

Når alle saker er behandlet har dirigenten utført sitt oppdrag. Da avslutter dirigenten f.eks. med 
å takke for samarbeidet og overlater ordet til sittende styreleder som foretar den offisielle 
avslutningen av årsmøtet og eventuelt markerer overlatelsen av ledervervet til nyvalgt 
styreleder. 

Dirigenten(e) skal skape trygghet og ha god kommunikasjon med forsamlingen, behandle alle 
representantene likt, være klar og tydelig, sørge for at det ikke oppstår misforståelser, være rask 
i oppfattelsen (et øye på papirene og et øye i salen). Dirigenten(e) skal veilede, ikke villede, 
forsamlingen. Dersom dirigenten(e) selv er stemmeberettiget og/eller har talerett på årsmøtet, 
må dirigenten(e) evne å skille de to rollene møtedeltaker og dirigent. Slik rolleblanding bør 
unngås.  

Noen forventninger til dirigenten(e) kan være: 

• Nyte tillit 

• Være upartisk 

• Være rolig og behersket 

• Tale klart og tydelig 

• Være våken 

• Være godt forberedt 

• Ha godt humør 

Dirigenten(e)s oppgave er å: 

• Holde oversikt over talere og gi disse ordet i riktig rekkefølge. 

• Holde orden på forslag. 

• Påse at vedtak er iht. lover og bestemmelser. 

• Gi praktisk informasjon. 

Dirigenten(e) skal fordele ordet til de av møtedeltakerne som ber om det og  

• påse at det er deltakerne som har talerett som får ordet. 

• gi ordet til representantene etter som de har meldt seg på talerlisten og bare i 
unntakstilfelle overse dette hvis for eksempel noen ber om å få gi en opplysning som kan 
avklare saken. 
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• påse at talerne holder seg til den pågående saken og eventuelt bryte av og be taleren 
holde seg til pågående sak. 

• påse at taletiden som er satt opp i forretningsorden overholdes. 

• varsle taleren om at taletiden snart er ute ved å bryte inn med for eksempel: ” ½ minutt 
igjen”. 

Dersom en som ikke har talerett ber om ordet skal han/hun avvises. Dette er dog ikke til hinder 
for at dirigenten(e) kan be årsmøtet om å tillate det dersom det anses som riktig for å få frem 
opplysninger som ellers ikke vil framkomme. Det samme gjelder hvis en representant ber om at 
vedkommende får anledning til å gi en uttalelse. Innen idretten brukes ikke ordninger med 
replikkordskifte. Hvis det skal tillates må det stå i forretningsorden hvordan det skal gjøres. 

 
Sekretæren skal velges under punkt 3 på sakslisten til årsmøtet. Sekretæren har ansvaret for å 
føre protokollen fra årsmøtet. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, 
forslag og vedtak med antall stemmer for og imot. Det er viktig at protokollen gir et riktig bilde 
av årsmøtets forløp og i ettertid kan brukes til å dokumentere de vedtak og bestemmelser som 
ble gjort på årsmøtet. For å synliggjøre mindretallssyn i enkeltsaker kan det komme krav om 
protokolltilførsel. Disse skal være skriftlige og føres i protokollen. 

Sekretæren har støttefunksjon for dirigenten og hjelper denne med gjennomføringen av møtet 
(f.eks. jobben med å samle inn, sortere og telle opp stemmer dersom tellekorps ikke er etablert). 

 
Behandling av saker og forslag 

• Saker og forslag på dagsorden innledes f.eks. ved at dirigenten(e) sier hvem som har 
fremmet forslaget og leser det opp eventuelt viser til forslaget i sakspapirene. 

• Dirigenten foreslår og blir enig med årsmøtet om saksbehandlingen. 

• Saksbehandleren (f.eks. styrerepresentant) eller forslagstilleren får anledning til å 
presentere saken/forslaget. 

• Det åpnes for debatt. I omfattende saker kan det være hensiktsmessig å starte med en 
generell debatt for deretter å debattere enkeltdeler. 

• Reelle forslag og rettinger leveres skriftlig til dirigenten(e). Forslaget må markeres med 
saksnummer og referanse til hva forslaget gjelder (f.eks. avsnitt, side-nummer, e.l.) og 
være undertegnet med representantens navn. 

• Forslag voteres over iht. voteringsorden gjengitt nedenfor. 

 
Votering/Valg 
Ved votering i alle saker unntatt lovsaker skjer stemmegivingen i henhold til § 16 i klubbens lov. 
For å være gyldig skal et vedtak være truffet med simpelt flertall av de avgitte stemmer. Ingen 
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representant har mer enn en stemme og ingen kan stemme ved fullmakt. Blanke stemmer anses 
som ikke avgitt. 

Ved valg gjelder bestemmelsene i § 16 og § 15(2) i klubbens lov. Valgene må være gjennomført 
iht. § 5, § 6, § 7, § 8 jfr. NIFs lov § 2-4, § 2-5, § 2-6, § 2-7 og forskriftene til disse paragrafene. 

• Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 
det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og 
stemmene anses som ikke avgitt.  

• 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.  

• 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 vararepresentant. 
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. 

• Kjønnssammensetningen skal være forholdsvis i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter av hvert kjønn der det 
velges/oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges/oppnevnes 3 personer eller færre 
skal begge kjønn være representert. Når valg av leder og nestleder er gjennomført er det 
dermed gitt hvilket kjønn styremedlemmet skal ha. Stemmesedler som ikke respekterer 
dette skal ikke telles.  

• Vær obs på bestemmelsen om at ingen kan ha mer enn ett verv innen idrettslaget10. 

 

 

Lovendring kan skje ved 2/3-flertall av avgitte stemmer iht. § 21 Lovendringer i klubbens lover. 

• Voteringer. Som regel setter man opp saker slik at man sier at de som stemmer for 
forslaget forholder seg rolig. De som er i mot viser det med stemmetegn. Dette er da for 
at voteringen skal gå fort, og man skal komme videre på neste sak. Hvis et større antall 
stemmer er imot, tar man kontravotering. 

Dette for at man skal se styrkeforholdet. Stemmene må da telles. Er det bare noen få som 
stemmer mot forslaget sier dirigenten at forslaget er vedtatt mot # stemmer. 

10Klubbens lov § 6(3).  
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• Utsettelsesforslag. Dersom det kommer et utsettelsesforslag som sier at saken utsettes og 
tas opp igjen på et senere tidspunkt skal dette tas opp med det samme. Dette er en 
ufravikelig regel. Debatten avbrytes og ordet gis fritt til utsettelsesforslaget. Når dette er 
utdebattert tar man forslaget opp. Blir det vedtatt er saken ute for dette møtets 
vedkommende. Blir utsettelsesforslaget forkastet fortsetter man på talerlista som er 
innkommet i saken. 

• Er det forslag om at saken oversendes det nye styret eller en komité og forslagstiller vil 
at det skal voteres over forslaget, blir ikke dette tatt opp umiddelbart etter at det er 
framsatt, selv om det kan anses som utsettelsesforslag. Det blir med som forslag når 
voteringen skal foretas og bør som oftest være det forslag man først voterer over. 

• Forslag som forslagstiller ber om blir oversendt til styret uten votering (det skjer som 
oftest etter at forslaget er debattert og før forslaget tas opp til votering) gjør ikke 
forsamlingen noe med. Dirigenten sier da ”Forslaget oversendes styret”. Det vil da være 
opp til styret å bestemme hva man skal gjøre med forslaget. 

• Når saken er ferdigdebattert sier dirigenten at ingen flere har ordet og at saken tas opp 
til votering. Dirigenten skal foreslå/kunngjøre hvordan voteringen skal skje og få 
klarlagt om forsamlingen er enig/har forstått. 

• Forslagene settes da opp i rekkefølge etter hvor vidtgående de er. Når et slikt vidtgående 
forslag er vedtatt, er dermed de mindre vidtgående forslag forkastet, osv. Dette er for at 
de som stemmer for de mest vidtgående forslag skal få stemme på de mindre vidtgående 
forslag når de kommer til votering. I saker er det ofte to eller flere forslag som kan 
vedtas. Det er når de ikke berører hverandre. Dette må dirigenten være oppmerksom på 
når han setter i gang voteringen. 

• Forslag kan være slik at det er nødvendig dele det opp for å få en riktig avgjørelse. Det 
bør da voteres over hver del/punkt/avsnitt i forslaget. Hvis det er fremmet 
motforslag/alternative forslag behandles det under hver del/punkt/avsnitt i forslaget. 
Etter at alle delforslagene er votert over, voteres det over helheten. 

• Er det flere forslag som ligger nær hverandre kan dirigenten foreslå forslagene sendt til 
en redaksjonskomité. Har ikke møtet under konstitueringen valgt en slik komité gjør 
dirigenten forslag om dette. Denne komité får da i oppdrag sammen med forslagstillerne, 
å samarbeide forslagene slik at det bare blir et forslag som alle kan godta. Dirigenten kan 
også selv finne fram til slike kompromissforslag og framsette dem. Han/hun forelegger 
det for forslagstillerne og spør om de kan trekke sine forslag på slikt grunnlag. 

• Prøvevotering. Dirigenten kan, om han/hun anser det mulig å forenkle en sak eller for å 
finne ut hvilken holdning forsamlingen har til saken, foreta en prøvevotering. For 
eksempel hvis det er flere forslag i samme retning, samtidig som det er en viss motstand 
mot alle forslag, kan det ved prøvevotering undersøkes om man skal gjøre noe i saken i 
det hele tatt. Stemmer skal ikke telles – det er bare en prøve for å se på stemningen i 
forsamlingen. En slik prøvevotering kan imidlertid ikke endre selve forslagene. Det er 
forslagene som er framsatt som er grunnlaget for votering og dermed vedtak. 
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OPPFØLGING AV ÅRSMØTET 

I etterkant av årsmøtet skal nyvalgt styreleder i fellesskap med avgått styreleder sørge for å: 

• Sende ut kopi av signert referat fra årsmøtet til klubbens medlemmer samt idrettsrådet i 
Trondheim kommune, og Sør-Trøndelag idrettskrets. 

• Lime inn signert original-referat i årsmøteprotokollen. 

• Informere klubbens medlemmer om det nye styret. 

• Oppdatere styrets sammensetning for Idrettsregistreringen. 

• Oppdatere budsjettet basert på kommentarer og vedtak på årsmøtet. 

• Oppdatere årsmeldingen basert på kommentarer og vedtak på årsmøtet. 

• Laste opp oppdaterte dokumenter til styreportalen11: 

o Signert referat fra gen.fors. 

o Budsjett 

o Årsmelding 

• Opprette brukere for alle nye styremedlemmer på trondheimaikido.no-domenet, slik at 
de får epostadresse og tilgang til styreportalen. 

• Oppdatere epostlister. 

• Endre deling/tilganger i styreportalen. 

• Oppdatere styrets sammensetning på hjemmesidene. 

• Oppdatere styrets sammensetning i medlemssystemet. 

• Oppdatere organisasjonsplanen basert på kommentarer og vedtak på årsmøtet, og laste 
denne opp til styreportalen og hjemmesiden.  

• Laste opp kopi av referat fra årsmøtet til hjemmesiden. 

 

På første styremøte etter årsmøtet skal følgende saker behandles: 

• Gjennomgang av organisasjonsplan, styreinstruks og TAKs lov § 15. 

• Gjennomgang av referatet fra årsmøtet for å identifisere eventuelle pålagte oppgaver. 

11 Styreportalen betegner styrets felles dokumentarkiv på nett. 
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• Gjennomgang av økonomien. 

• Gjennomgang av saker som er arvet fra det forrige styret. 

• Planlegge pengebruk i henhold til budsjettet. 

• Presentasjon av styreportalen. 

• Presentasjon av medlemssystemet. 

• Bli enige om en kommunikasjonsplan for styret. 

 

STYRETS FUNKSJON OG SAMMENSETNING 

Styret består av leder, nestleder og ett styremedlem. I tillegg velges en vararepresentant. Styrets 
medlemmer velges på årsmøtet for ett år av gangen og innstilles av valgkomitéen. 

Styret skal: 
• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og 

regnskap samt oppgaver beskrevet i § 1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har 
ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben.  

• Sette seg inn i tidligere styrers arbeid / referater fra årsmøter og styremøter. 
• Forberede og innkalle til årsmøtet. 
• Innstille til valgkomite. 
• Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede 

idrettsmyndigheter.  
• Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad. 
• Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 

vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd.  
• påse at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 

budsjettfunksjonen og har en forsvarlig økonomistyring12. 
• Optimalisere driften og organisasjonen av klubben. 
• Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. 
• Oppdatere og vedlikeholde styreinstrukser. 
• Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene 

forlanger det. 
• Dokumentere sitt arbeid gjennom refererte vedtak og saksdokumenter. 
• Praktisere sikker og systematisk lagring av styredokumenter på nett, slik at 

etterfølgende styrer enkelt kan få tilgang til disse. 
• Representere klubben dersom annet ikke er bestemt på årsmøtet, på ting og møter i 

organisasjoner klubben er tilsluttet. 

12 Se NIFs lov § 2-17. 
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Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall 
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

Styret/styreleder kan selv fordele arbeidsoppgaver slik de finner det hensiktsmessig. En naturlig 
fordeling av arbeidsoppgaver kan f.eks. være: 

 

LEDER 

• er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger.  
• står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet.  
• innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene.  
• anviser utbetalinger sammen med kasserer. 
• skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse 

for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte 
frister.  

• har hovedansvar for å: 
o føre referat over alle styremøter og medlemsmøter.  
o ta seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering.  
o lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene. 
o holde oversikt over løpende saker og tidsfrister. 
o holde klubbens hjemmesider o.l. oppdaterte. 
o holde klubbens epostlister og medlemslister er oppdaterte. 
o Videreutvikle, forbedre og dokumentere klubbens styringsverktøy, prosedyrer 

og rutiner. 
• sørge for riktig arbeidsfordeling for å ivareta drift og utvikling av klubben.  
• delegerer arbeidsoppgaver der det er hensiktsmessig. 
• er dersom annet ikke er bestemt, ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest. 

 

NESTLEDER 

• fungerer som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at 
han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.  

• bistår leder og danner et lederteam med denne.  
• har kassereransvar: 

o disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer. 
o har oversikt over klubbens økonomiske forpliktelser og følger opp disse. 
o har kjennskap til Idrettens kontoplan og fører regnskap i henhold til denne. 
o anviser utbetalinger sammen med leder.  
o har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne 

herunder løpende oppfølging av utestående fordringer. 
o holder styret løpende oppdatert om klubbens økonomi. 
o sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påse at dette blir revidert til 

årsmøtet. 
o Presentere balanse og driftsresultat for årsmøtet. 
o Forberede budsjettforslag for årsmøtet. 
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• er dersom annet ikke er bestemt, vara-ansvarlig for å håndtere ordningen med 
politiattest. 

• har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem. 

 

STYREMEDLEMMER 

• møter på styrets møter.  
• tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak.  
• kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks. informasjon/web, sosialt-ansvarlig, 

materialforvalter o.l.  

 

REVISORER 

To revisorer velges på årsmøtet for ett år av gangen og innstilles av valgkomitéen. 

• Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med 
idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har 
oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 

• Hvordan revisjonen skal utføres er gitt i NIFs lov kapittel 413. 

• Forfatter Revisjonsuttalelse i god tid før årsmøtet. 

 

VALGKOMITÉ 

Valgkomitéen velges på årsmøtet for ett år av gangen og innstilles av styret. 

Valgkomitéen består av leder og to medlemmer. I tillegg velges en vararepresentant.  

 

Valgkomitéen har en av klubbens viktigste oppgaver. Valgkomitéen har en viktig rolle for å sikre 
drift av klubben gjennom å finne personer med riktig kompetanse til styret og ikke minst 
motivere til å ta ansvar. Den har ansvaret for personalmessig og funksjonell utvikling av klubben 

13 https://lovdata.no/dokument/NIFF/niffor/2015-11-23-1 
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ved å rekruttere og foreslå nye styremedlemmer/tillitsvalgte etter nøye vurderinger av 
medlemsmassen.  

Valgkomitéen må/skal:  

• Starte arbeidet i god tid, og leder i valgkomiteen har ansvar for at komiteen kommer i 
funksjon.  

• Utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode. 

• Ha kjennskap til organisasjonsplanen og klubbens lov og bruke disse aktivt i 
nominasjons-arbeidet. 

• Vurdere styrets og komiteenes virksomhet. 

• Skaffe seg en oversikt over hvem som ønsker gjenvalg, eller eventuelt ønsker andre verv. 

• Passe på at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling. 

• Diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning. 

• Holde seg informert om og diskutere med medlemmene om ulike kandidater for 
styreoppdrag. og derigjennom få oversikt over aktuelle kandidater med kunnskap, tid og 
interesse for tillitsverv. 

• Gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer 
til å bli foreslått. 

• Ved behov, foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for påtenkte 
oppdrag.  

• Før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på 
nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet.  

• Presentere valgkomiteens forslag under årsmøtet. 

• Evaluere eget arbeid og utarbeide/vedlikeholde instruks for valgkomitéen.  

Merknad:  

• Kun medlemmer som har fylt 15 år er valgbare til tillitsverv i laget, jfr. NIFs lov. 

• Kjønnssammensetningen skal være forholdsvis i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter av hvert kjønn der det 
velges/oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges/oppnevnes 3 personer eller færre 
skal begge kjønn være representert. Når valg av leder og nestleder er gjennomført er det 
dermed gitt hvilket kjønn styremedlemmet skal ha. Stemmesedler som ikke respekterer 
dette skal ikke telles.  
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TRENERGRUPPE 

Trenergruppen består av teknisk ansvarlig/hovedinstruktør og øvrige instruktører etter behov. 
Teknisk ansvarlig er Sverre Gullikstad Johnsen. 

Teknisk ansvarlig  

• er valgbar på årsmøtet. 

• har ansvar for å oppnevne instruktører etter behov. 

• Inviterer gjesteinstruktører etter avtale med styret. 

• har overordnet ansvar for kvaliteten på treningene. 

• kvalitetsikrer kandidater før gradering.  

• har ansvar for å holde oversikt over hvert enkelt medlems treningsmengde siden forrige 
gradering. 

• har ansvar for å avholde/legge til rette for graderinger. 

• har ansvar for å oppdatere oversikt over klubbmedlemmenes graderinger. 

 

KOMITEER/UTVALG 

Styret kan utnevne og delegere oppgaver, til utvalg/komiteer etter behov. Styret kan ikke 
delegere sitt overordnede juridiske ansvar for klubbens økonomi og drift. Ved opprettelse av 
utvalg/komiteer bør styret gi et tydelig mandat og en tydelig arbeidsinstruks. 

 

DOJO-ASSISTENT 

Dojo-assistenten er oppnevnt for å bistå styret og instruktørene med å holde dojo'en i god stand 
og å organisere alt det praktiske som skal gjøres i dojo’en.  

Dojo-assistentens mandat er å administrere og legge til rette for at dojo-driften går glatt. En 
viktig del av dojo-assistentens ansvar er å inkludere klubbens øvrige medlemmer i den daglige 
driften og vedlikeholdet av dojoen. 

Typiske arbeidsoppgaver for dojo-assistenten vil f.eks. være å: 

• Sørge for at det finnes toalettpapir, såpe, vaskeutstyr, lyspærer og annet 
forbruksmateriell. 

• Legge merke til ting som bør utbedres, repareres eller gjøres. 
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• Være den personen som medlemmene skal henvende seg til om ting som mangler eller 
må ordnes i dojo’en. 

• Sette opp vaskelister eller organisere dugnad når man ser at det er nødvendig. 

• Bistå i organisering av gjennomføring av dojo-tiltak bestemt av styret eller 
generalforsamlingen. 

• Delegere ansvar for å gjennomføre enkeltoppgaver som ikke gjør seg selv. 

• Kommunisere med instruktørene og styret i klubben 

Dojo-assistenten utnevner selv en eller flere personer til å hjelpe seg. 

Dojo-assistenten har mandat til å gjøre nødvendige innkjøp av forbruksmateriell til dojoen, f.eks. 
toalettpapir, lyspærer, vaskeutstyr, etc. Større innkjøp, f.eks. inventar, byggematerialer, e.l. må 
ses i sammenheng med klubbens budsjett og må avklares med styret.

 
Side 34 / 67 Organisasjonsplan for Trondheim Aikidoklubb, vedtatt på årsmøtet 2013. 

 



 

 

ØKONOMI 

• Styret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi 

• Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. 

• Alle innkjøp skal godkjennes av styret. 

• Alle betalte fakturaer skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og 
styreleder. 

• Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene. 

 

REGNSKAP 

Klubben skal føre regnskap og skal følge regnskapsbestemmelser gitt av NIF14. 

Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette penger som 
tilhører klubbens medlemmer inn på personlige kontoer. 

Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben. 

En skal levere reiseregning/utleggskjema med originalkvitteringer for å få igjen det en har lagt 
ut. Eventuelle utlegg refunderes til oppgitt bankkonto eller balanseres mot utestående 
fordringer. 

Klubben har ikke kassabeholdning, og kontant betaling skal unngås.  

Ved mottak av kontant betaling skal kvitteringsliste føres og innbetalt beløp føres snarest inn på 
klubbens konto.  Kontantsalg skal dokumenteres fortløpende i innbundet bok, der sidene er 
forhåndsnummerert, eller ved gjenpart av daterte forhåndsnummererte salgsbilag 
(kvitteringsblokk). Det skal fremgå av salgsbilaget i hvilken grad det er gitt rabattert pris. 
Dokumentasjonen av kontantsalget må vise ut- og innleverte kontanter. Oppgjørene skal telles 
og signeres av to personer. Eventuelle differanser skal forklares. 

Ved eventuell kontant utbetaling skal mottaker signere for mottatt beløp og utbetalingen skal 
attesteres av tredjeperson. 

 

14 https://lovdata.no/dokument/NIFF/niffor/2015-11-23-1 
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FAKTURERING 

Medlems- og treningsavgift kreves normalt inn vha. avtalegiro. Alle klubbens medlemmer må 
signere avtalegirokontrakt.  

Ved etablert medlemskap, vil medlems- og treningsavgifter trekkes automatisk fra bankkonto 
den 15. i hver måned. Vær obs på at de første fakturaene etter etablert medlemskap kommer på 
epost og må betales manuelt. Ved manglende dekning eller andre grunner til at faktura ikke blir 
betalt vil det sendes ut purring med purregebyr. Første purring kommer 14 dager etter forfall. 

Ved behov for betalingsutsettelse eller oppdeling av faktura, ta kontakt med kasserer for avtale.  

På alle fakturaer tilkommer et administrasjonsgebyr på kr 5. 

 

MEDLEMSKONTINGENT 

Medlemskontingenten og eventuelle rabattordninger fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. 
egenbestemmelse i idrettslagets lov § 4.  

Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlem skap regnes som en 
rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp da 
revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap.  

Medlemskontingenten inkluderer medlemskap i NKF, NAF og TAK samt forsikring. 

• Oppdatert årlig medlemsavgiften finnes på klubbens hjemmesider. 

• Barnemedlemskap eksisterer ikke, men foresatte av barn som trener i klubben plikter å 
være medlem. Dersom flere søsken og/eller foresatte selv trener, holder det med at 
familien er representert gjennom ett medlemskap. 

Medlemskontingenten faktureres samtidig som treningsavgiften for april måned (1. april). Ved 
opptak av nye medlemmer etter 31.03. faktureres medlemskontingenten på første faktura. 

31.12 kan medlemmer som ikke har betalt strykes. 

 

TRENINGSAVGIFT 

I tillegg til medlemskontingenten kreves treningsavgift for deltakelse på trening i klubben. 

Treningsavgiften gir deg rett til å delta i klubbens ordinære treningstilbud og er klubbens 
hovedinntektskilde som går med til å dekke bl.a. husleie og klubbens løpende utgifter. Selv om 
treningstilbudet kan være redusert i feriene, faktureres treningsavgiften for enkelhets skyld 
med samme beløp hver måned, hele året. 
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VOKSNE 

Oppdaterte priser for voksne finnes på klubbens hjemmesider.  

 

BARN/UNGDOM 

Oppdaterte priser og aldersgrenser for barn/ungdom finnes på klubbens hjemmesider. 

 

GJESTER FRA NTNUI AIKIDO 

Gjester fra NTNUI Aikido trener gratis i Trondheim Aikidoklubb, men oppfordres til å tegne 
gjestemedlemskap ved utstrakt bruk av tilbudet. Oppdaterte priser for gjestemedlemskap for 
NTNUI Aikido-medlemmer finnes på klubbens hjemmesider. 

 

PRØVETIMER/KORTTIDSGJESTER 

Ved kun kortvarig opphold i klubben (noen få treninger) er treningsdeltakelsen gratis. Styret 
kan i rekrutteringsøyemed avtale utvidet prøveperiode for nye medlemmer.  

Alle som deltar på trening i Trondheim Aikidoklubb skal være registrert med navn, fødselsdato 
og kontaktinfo på papir eller elektronisk for å være dekket av klubbens forsikring. 

 

LANGTIDSGJESTER 

Langtidsgjester tilbys gjestemedlemskap. 

Gjesten betaler ikke medlemskontingent og blir følgelig ikke medlem i TAK eller NAF, men får 
forsikring gjennom treningsavgiften. Gjesten må komme utenbys fra og ha en klart definert 
hjemreisedato.  

Oppdaterte priser for gjestemedlemskap finnes på klubbens hjemmesider. 
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EGENANDELER 

Treningssamlinger inngår normalt ikke i det ordinære treningstilbudet og deltakeravgift må 
påregnes om man ønsker å delta.  

Ved gradering må avgift bestemt av Norges Aikidoforbund betales15. 

 

VIDERESALG AV VARER 

Klubben bedriver i noen grad videresalg av varer til klubbens medlemmer. Klubben gjør dette 
som en service til sine medlemmer, ikke med tanke på fortjeneste. Klubben videreselger normalt 
varene til veiledende pris. Varer kan bestilles gjennom Din side16. Varene utleveres når faktura er 
betalt. 

 

SKATTEREGLER – LØNN/HONORAR/GODTGJØRELSE 

Klubben er fritatt for plikten til å sende inn lønns- og trekkoppgave når samlet lønnsutbetaling 
til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 4 000. Når slike utbetalinger ikke er 
virksomhetsinntekt, vil beløp på kr 4 000 eller mindre være skattefritt. Overskrides 
beløpsgrensen, skal hele beløpet lønnsinnberettes og blir skattepliktig i sin helhet. 

For utbetaling av lønn/honorar til utenlandsk statsborger som oppholder seg midlertidig i 
Norge, er lønn/honorar for oppdrag utenfor tjenesteforhold ikke skattepliktig etter Skattelovens 
§ 2-3 (1) bokstav d17. Utbetalingen skal allikevel lønnsinnberettes til skattemyndighetene. 

En kan betale ut kjøregodtgjørelse og utgiftrefusjon for utgifter dokumentert med reiseregning 
og originale kvitteringer, men når beløpet overstiger kr 10 000 skal det meldes inn til 
skatteetaten.  

Telefongodtgjørelse inntil kr 1000 er skattefritt. Betaler en ut mer skal det skal det skattes for kr 
4000. 

Klubben er fritatt for arbeidsgiveravgift opp til kr. 45 000 per person per år, begrenset oppad til 
et samlet beløp på kr 450 000.  

 

 

15 http://aikido.no/organisasjoner/norges-aikidoforbund/avgifter%C3%B8konomi/  

16 http://dinside.trondheimaikido.no  

17 Lignings-ABC 2012, Utland – bosatt/hjemmehørende i utlandet, avsnitt 8.1.1, s.1339. 
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UTLEGG/UTGIFTSREFUSJON 

Refusjon av utgifter forutsetter avtale med styreleder. 

Utgifter som ønskes refundert må dokumenteres med originalkvitteringer. Kvitteringen(e) 
klistres på A4-ark og påføres navn, kontonummer og forklaring/beskrivelse av utlegget. 

Krav om kjøregodtgjørelse dokumenteres med utfylt reiseregning. 

 

REISEREGNING 

Refusjon av reiseregning forutsetter at reisen er avtalt med styreleder.  

Ved utfylling av reiseregning skal klubbens standardskjema benyttes. 

Krav til reiseregning: 

• Alt fylles ut på reiseregningen: 

– navn, adresse, fødselsdato, bankkonto. 

– til og fra og dato for hver enkelt reise 

– formål med hver enkelt reise 

– ved diett må klokkeslett (avreise/ankomst) oppgis 

• Vedlegg til reiseregningen (kvitteringer): 

– Originalkvitteringer skal alltids vedlegges.  

– Kopier/skanning av kvitteringer godkjennes ikke. 

 

ØKONOMISK UTROSKAP/VARSLINGSPLIKT 

• Styret forplikter seg til å følge de regnskapsregler dom gjelder for idretten for at 
medlemmenes penger blir forvaltet på riktig måte. 

• Ved mistanke om økonomiske uregelmessigheter skal dette varsles styret og/eller 
revisor, som plikter å undersøke saken, iverksette nødvendige tiltak og involvere øvrige 
myndigheter etter behov/alvorlighetsgrad. 

• Varslingsplikten gjelder for samtlige medlemmer i Trondheim Aikidoklubb og andre som 
har tilknytning til klubben. 
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Medlemmer 

Medlemskap i Trondheim Aikidoklubb 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.  

Det er mulig å være medlem i Trondheim Aikidoklubb uten å være aktivt trenende. 

Medlemskap i TAK kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon. Utmelding skal skje 
skriftlig og får virkning når den er mottatt. Oppsigelsestiden er en måned.  

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 

Ved innmelding skal medlemmene fylle ut elektronisk innmeldingsskjema med navn, 
fødselsdato, adresse, e-post, mobilnummer og eventuelt navn på foresatte18. Dette for å få et bra 
og oversiktlig medlemskartotek. 

Barnemedlemskap eksisterer ikke, men foresatte av barn som trener i klubben må være medlem. 
Dersom flere søsken trener og/eller den foresatte selv trener, holder det at familien er 
representert gjennom ett medlemskap. Barn må være registrerte som deltakere i klubbens 
aktivitetstilbud. 

Treningsavgift og/eller egenandeler kreves normalt i tillegg til medlemsavgiften for deltakelse i 
klubbens treningstilbud. 

Gjestemedlemskap tilbys gjester som kommer utenbys fra og har en klart definert hjemreisedato. 
Disse får ikke medlemskap i TAK eller NAF, men er forsikret gjennom treningsavgiften. 

 

HVORDAN BLI MEDLEM? 

1. Send epost til post@trondheimaikido.no for å få tilsendt informasjon om medlemskap og 
lenke til registreringsskjema.  

2. Fyll ut skjemaet og trykk på Lagre. Medlemmer under 18 år må oppgi informasjon om 
foresatte. Barnemedlemskap (under 14 år) må kompletteres med foresattmedlemskap. 
Dvs. det må fylles ut registreringsskjema både for en foresatt per familie og barnet/a. 

18 Registreringsskjema finnes på klubbens webside, http://registrering.trondheimaikido.no 
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3. Etter et par dager blir man tilsendt medlems/avtalegirokontrakt per epost. 
Medlemskapet er etablert når signert kontrakt leveres til styret. 

4. Etter at kontrakt er levert, vil man motta epost med brukernavn og passord til dine 
sider19. Der kan man bl.a. få oversikt over sine fakturaer, bestille varer, verve nye 
medlemmer, oppdatere sin informasjon. 

5. Når kontrakt er levert, vil fakturering skje automatisk. De første fakturaene kommer per 
epost og må betales manuelt. Deretter belastes medlems- og treningsavgifter oppgitt 
bankkonto automatisk. 

 

MEDLEMS/TRENINGS/AVTALEGIRO-KONTRAKT 

Ved innmelding i Trondheim Aikidoklubb forplikter medlemmet seg til å følge klubbens lover og 
retningslinjer. Nye medlemmer må registrere seg i klubbens internett-baserte medlemssystem 
og levere signert medlems/trenings/avtalegiro-kontrakt til klubbstyret for at medlemskapet 
skal være gyldig. 

Eksempel-kontrakt foreligger på klubbens hjemmesider20. 

 

MEDLEMSSYSTEMET 

Trondheim Aikidoklubb benytter elektronisk system for medlemsregistrering levert av Norges 
Kampsportforbund19,20.  

Systemet benyttes til web-basert uforpliktende innmelding i klubben, automatisk generering og 
utsending av medlemskontrakt, automatisk fakturering av medlemskontingent, treningsavgifter 
og bestilte varer. Systemet benyttes også til automatisk innrapportering av medlemstall til 
Norges Kampsportforbund. 

Alle klubbens medlemmer har personlig side i systemet der de kan oppdatere sin informasjon, 
bestille varer, verve nye medlemmer og få oversikt over sine fakturaer. Ved manglende 
brukernavn/passord kan webmaster@trondheimaikido.no kontaktes. 

Gradering 

I aikido arrangeres det ikke konkurranser, men for å markere personlig utvikling for utøveren, 
arrangeres det gradering. Gradering er en markering av at aikidoutøveren har nådd et visst nivå 
og at klubben er i utvikling.  

19 http://dinside.trondheimaikido.no  

20 http://registrering.trondheimaikido.no 
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Graderingen er en feiring av at utøveren har utviklet seg, men i motsetning til mange andre 
kamsporter benytter vi ikke beltefarger for å skille mellom gradene. I aikido har alle på kyu-nivå 
hvitt belte og alle på dan-nivå svart. 

Kyu-gradene telles baklengs fra 6. kyu, som er den første graderingen og markerer slutten på 
nybegynner-stadiet, ned til 1. kyu, som er den siste hvitbelte-graden. I Norges Aikidoforbund får 
man de karakteristiske, vide buksene (hakama), ved 3. kyu. Svartbelte-gradene starter på 1. dan 
og teller oppover. Ved gradering må det betales graderingsavgift fastsatt av Norges 
Aikidoforbund21. 

 

GRADERINGSPENSUM 

Trondheim Aikidoklubb følger graderingsregler/pensum gjeldende for Norges Aikidoforbund22. 

Det gjelder egne krav til barnegradering. 

 

GRADERINGSKRITERIER 

I tillegg til teknisk ferdighet og kjennskap til teknikker, bedømmes flere andre kvaliteter. Norges 
Aikidoforbund har også definert krav til minste tid og minimum antall treningsøkter mellom 
hvert graderingsnivå. 

1) TEKNISKE FERDIGHETER 
Med tekniske ferdigheter menes kunnskap om teknikkenes navn og form. For Kyu-
grader legges det hovedsakelig vekt på grunnleggende form (Kihon-waza), og da spesielt 
bruk av korrekt taisabaki. For høyere Kyu-grader og for Dan-graderinger legges det 
gradvis mer vekt på kjennskap til variasjoner (Henka-waza). Også kjennskap til navn på 
angrepsformer, korrekt angrep og fallteknikk (Ukemi) regnes inn under tekniske 
ferdigheter. 

 

2) KOKYU ROKYU 
Rett oversatt betyr Kokyu Rokyu pustekraft. Her vurderes i hvilken grad eksaminanden 
har utviklet evnen til å bruke Ki framfor muskelstyrke. Dette krever et sterkt senter 
(Tanden) og riktig bruk av åndedrettet (Kokyuho). Inn under Kokyu Rokyu vurderes 
også kontakt (Ki-musubi); både idet angrepet møtes og gjennom teknikken. Bruk av 

21 http://aikido.no/organisasjoner/norges-aikidoforbund/avgifter%C3%B8konomi/ 

22 http://aikido.no/organisasjoner/norges-aikidoforbund/gradering/ 
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Kokyu Rokyu er et viktig aspekt også som Uke, både for å kunne angripe/holde korrekt 
og for å kunne ta ukemi. 

3) MAAI 
Ma betyr distanse eller tidsintervall, og Ai betyr harmoni. Med Maai menes altså evnen til 
å kunne harmonere med partneren både mhp., fysisk plassering (avstand) og til (timing). 
l praksis vil dette si at en inntar korrekt avstand til partneren før angrepet, at en holder 
korrekt avstand/plassering gjennom he le teknikken, og at avstanden er korrekt ved 
avslutning av teknikken. Riktig Maai innebærer også at utøveren evner å flyte med 
angrepet i samme hastighet som angriperen. For lavere Kyu-grader stilles det 
hovedsakelig krav til korrekt fysisk avstand, der det forventes at teknikkene utføres rolig 
og solid (Kotai; fast form). For høyere Kyu-grader og st illes det større krav til timing og 
bevegelse (Jutai; myk form), mens eksaminander ved Dan-gradering også forventes å 
beherske flytende form i høy hastighet (Ryutai l Ki-nagare). 

4) SHISEI 
Shisei betyr fysisk og mental holdning. Ved vurdering av den fysiske holdningen legges 
det spesielt vekt på utgangsstilling (Kamae), holdning under utføring av teknikken, samt 
holdning ved avslutning og etter teknikken (Zanshin). Viktige momenter her er rak rygg, 
lavt tyngdepunkt, balanse, ufiksert blikk og åpne fingre. Ved mental holdning legges det 
vekt på eksaminandens innstilling og etikette, samt forhold til instruktører og miljø både 
i og utenfor dojo'en. Andre aspekter ved mental holdning er utøverens seriøsitet og 
konsentrasjonsevne. 

5) SPIRIT 
Med spirit menes viljen til å stå på, og ikke holde noe tilbake hverken som Uke eller Tore. 
Spirit omfatter både å gi alt i øyeblikket og evnen til å holde ut (sta mina). Også 
eksaminandens vilje til å gå jevnt på trening samt vilje til å hjelpe til og gi i miljøet 
vurderes inn under dette punktet. 

RUTINER VED GRADERING 

Ved ønske om å gradere, bør dette diskuteres med teknisk ansvarlig i klubben på et tidlig 
tidspunkt.  

Kyu-graderinger skjer normalt i forbindelse med treningssamlinger lokalt eller i andre klubber. 
Dan-graderinger foregår normalt ved nasjonale arrangementer (f.eks. NAFs sommerleir). Det 
oppfordres til, i samråd med teknisk ansvarlig, å gå opp til gradering ved arrangementer i andre 
klubber. 

Til gradering skal medbringes ferdig utfylte søknadsskjemaer og medlemspass i Norges 
Aikidoforbund. Signatur fra teknisk ansvarlig skal innhentes i god tid før graderingen. For dan-
graderinger skal det søkes til Teknisk komite i Norges Aikidoforbund (se egne prosedyrer i 
søknadsskjema). Søknadsskjemaer finnes på Norges Aikidoforbunds websider22 både for kyu- og 
dangraderinger.  
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Forsikring 

Alle som deltar på trening i Trondheim Aikidoklubb skal være registrert med navn, fødselsdato 
og kontaktinfo på papir eller elektronisk. Dette for å være dekket av klubbens forsikringsavtaler. 
Instruktøren har ansvar for at alle på matta er registrert. 

Idrettsforsikring for barn 
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret opp til de 
blir 13 år23. 

Klubbforsikring    
NIF tilbyr egen klubbforsikring som er tilpasset klubbenes forsikringsbehov 24 . 
Klubbforsikringen inneholder de viktigste forsikringene en idrettsklubb trenger. 
Ulykkesforsikring for klubbens medlemmer er inkludert i medlemsavgiften. 

Underslagsforsikring 
Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer klubbens bankkontoer. 

 

23 https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/ 

24 http://www.trondheimaikido.no/membership/insurance  
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Informasjon 

Idrettslaget informerer medlemmene via oppslag i klubblokalet, klubbens internettside25, 
klubbens facebook-side26 og epost. 

Ved registrering i klubben må man oppgi sin epostadresse, og denne blir automatisk lagt til i 
klubbens epost-liste (alle@trondheimaikido.no) når medlemskap er tegnet. 

Om man ønsker å motta informasjon fra klubben uten å være medlem, kan man melde seg på 
epostlisten ved å sende epost til webmaster@trondheimaikido.no.  

Avmelding fra klubbens epostliste skjer ved å sende epost til webmaster@trondheimaikido.no. 

 

KLUBBENS EPOSTADRESSER 

Klubbens epostadresser er: 

alle@trondheimaikido.no – epost til alle klubbens medlemmer.  

kasserer@trondheimaikido.no – epost til kasserer.  

styreleder@trondheimaikido.no – epost til styreleder. 

post@trondheimaikido.no – klubbens offisielle epostadresse. 

styret@trondheimaikido.no – epost til alle styrets medlemmer. 

trener@trondheimaikido.no – epost til trenergruppen. 

valgkomite@trondheimaikido.no – epost til valgkomitéen. 

webmaster@trondheimaikido.no – epost til ansvarlig for websider og internettbaserte 
funksjoner. 

 

KLUBBENS WEB-ADRESSER 

Klubbens web-adresser er: 

25 http://www.trondheimaikido.no  

26 http://www.facebook.com/trondheimaikido  
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http://www.trondheimaikido.no – klubbens hjemmeside. 

http://www.trondheimaikido.net – klubbens hjemmeside (engelsk). 

http://www.facebook.com/trondheimaikido – klubbens facebook-side 

http://www.twitter.com/trondheimaikido – klubbens twitter-side. 

http://www.flickr.com/trondheimaikido – klubbens flickr-side (foto). 

http://www.youtube.com/trondheimaikido – klubbens youtube-side (video). 

 

http://mail.trondheimaikido.no – innlogging til web-mail for klubbens medlemmer. 

http://dinside.trondheimaikido.no – innlogging til klubbens medlemssystem. 

  http://registrering.trondheimaikido.no – registreringsside for nye medlemmer. 

http://kalender.trondheimaikido.no/ - klubbens kalender. 
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Samarbeidsavtaler/kontrakter 

Avtale om fordeling av graderingsinntekter 
Trondheim Aikidoklubb og NTNUI Aikido har en skriftlig avtale om fordeling av 
graderingsinntekter. 

Ved arrangement av graderingsleire i Trondheim, av en av avtalepartene, skal 
graderingsavgiftene som tilfaller arrangørklubben i henhold til NAFs retningslinjer fordeles 
mellom avtalepartene.  Fordelingen avgjøres av graderingskandidatenes klubbtilhørighet, 
slik at graderingsavgifter fra hver klubbs medlemmer tilfaller denne klubben. 

 
Treningsdeltakelse hos NTNUI aikido 
Trondheim Aikidoklubb og NTNUI aikido har en muntlig avtale om at treningsdeltakelse hos 
hverandre er vederlagsfritt. Ved utstrakt bruk av tilbudet tilbys medlemmer av NTNUI Aikido et 
rabattert gjestemedlemskap. 

 
Husleiekontrakt med Borettslaget Innherredsveien 11-19 
Trondheim Aikidoklubb har leiekontrakt med Borettslaget Innherredsveien 11-19. 

Styret i Trondheim Aikidoklubb har mulighet til å framleie treningslokalet til andre etter avtale 
med styret i BL Innherredsv. 11-19. 

 

Sportspriser hos SAS 
Trondheim Aikidoklubbs medlemmer har mulighet til å bestille spesialtilpassede flyreiser til 
gunstige sportspriser gjennom NIFs avtale med SAS2728. For å kunne bestille må man benytte 
Trondheim Aikidoklubbs unike Avtalekode (CMP). 

27 http://www.sas.no/tilbud-og-priser/priser/sport/  

28 https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/idrettsavtaler1/ 
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Regler for Trondheim Aikidoklubb 

I Trondheim Aikidoklubb skal alle kunne trives og utvikle seg og ta del i et aktivt og sosialt miljø. 
Trondheim Aikidoklubb jobber for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, 
unge og voksne. 

For å oppnå dette ligger til grunn ett sett med regler og retningslinjer. Trondheim Aikidoklubb 
forholder seg til allmenn oppfattelse av normal folkeskikk samt lover, regler og retningslinjer 
gitt av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) og Norges 
Kampsportforbund (NKF) samt Norges Aikidoforbund (NAF) og norske myndigheter. 

Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, foreldre mfl.) har hovedansvar for at reglene og 
retningslinjene gjøres kjent i organisasjonen/idrettsmiljøet og at disse overholdes. 

 

PERSONVERN / TAUSHETSPLIKT 

Trondheim Aikidoklubb følger NIFs retningslinjer for Databehandling og personvern 29 . 
Medlemmenes personvern skal sikres, og den enkelte skal ha kontroll med behandlingen av egne 
personopplysninger. Normene omfatter enhver bruk av personopplysninger som innsamling, 
registrering, sammenstilling, lagring og utlevering ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. 

Instruktører, tillitsvalgte og andre i klubbens støtteapparat er underlagt taushetsplikt. 

 

RETNINGSLINJER FOR FORELDRE/FORESATT  

Foreldre og foresatte er en verdifull og viktig ressurs for klubben. For å utløse det potensiale 
foreldre/foresatte har som ressurs for klubben ha følgende i tankene: 

• Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Trondheim Aikidoklubb, 
men er du med følger du våre regler. 

• Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du. 

• Tilby deg å hjelpe til. 

• Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine. 

• Lær barna folkeskikk og respekt for andre mennesker. Gå foran som et godt eksempel. 

29 https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/ 
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• Lær barna å tåle både medgang og motgang. 

• Motiver barna til å være positive på trening. 

• Vis god sportsånd og respekt for andre. 

• Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om. 

• Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! 

• For barn under 14 år plikter familien å være representert i klubben gjennom foresattes 
medlemskap. 

 

RETNINGSLINJER FOR UTØVERE  

Utøverne er de viktigste i klubben. Uten utøvere, ingen klubb. Hver enkelt utøver har derfor et 
kollektivt ansvar for å ta vare på seg selv og de andre utøverne slik at klubben får et godt 
samhold og miljø. Klubben er for, av og med sine utøvere og er derfor avhengig av at utøverne 

• har gode holdninger. 

• hjelper til med å holde det ryddig i entre, garderober og øvrig treningslokale. 

• behandler treningslokalet med respekt. 

• respekterer hverandre. 

• hjelper og støtter hverandre. 

• stiller opp for hverandre.  

• står sammen. 

• viser engasjement.  

• er lojale mot klubben og trenerne.  

• følger klubbens regler. 

• støtter opp om og møter opp på klubbens arrangementer 

• gir klubben et godt rykte. 

• reklamerer for klubben.  

• er ærlig overfor trenere og andre utøvere. 

• er stolt av klubben og seg selv. 
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RETNINGSLINJER FOR GJESTER 

Trondheim Aikidoklubb ønsker gjester hjertelig velkommen. Vi håper dere får et fint opphold. 

• Gjester i Trondheim Aikidoklubb forplikter seg til å innrette seg etter de samme regler og 
etikette som klubbens medlemmer.  

• Gjester oppfordres til å si ifra til instruktøren(e) før de ankommer.  

• Alle som deltar på trening i Trondheim Aikidoklubb skal være registrert med navn, 
fødselsdato og kontaktinfo på papir eller elektronisk for å være dekket av klubbens 
forsikring. 

• Gjester fra NTNUI Aikido trener gratis i Trondheim Aikidoklubb, men oppfordres til å 
tegne medlemskap ved utstrakt bruk av tilbudet.  

•  Ved kun kortvarig opphold i klubben (noen få treninger) er treningsdeltakelsen gratis. 
Styret kan i rekrutteringsøyemed avtale utvidet prøveperiode for nye medlemmer.  

• Langtidsgjester tilbys gjestemedlemskap. 

o Gjesten betaler ikke medlemskontingent og blir følgelig ikke medlem i TAK eller 
NAF, men får forsikring gjennom treningsavgiften.  

o For å kvalifisere til gjestemedlemskap må gjesten komme utenbys fra og ha en 
klart definert hjemreisedato.  

o Oppdaterte priser for gjestemedlemskap finnes på klubbens hjemmesider. 

 

RETNINGSLINJER FOR TRENERE 

Det er utøverne som utgjør klubben, og trenernes oppgave er å veilede utøverne til å utgjøre en 
solid og bærende kjerne i klubben. 

• Som trener skal du bidra til: 

o Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren. 

o Positive erfaringer med trening og konkurranse. 

o Å fremme et godt sosialt miljø, klubbånd og vennskap. 

o At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger. 

o Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre. 

• Vær et godt forbilde. 
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• Møt presis og godt forberedt til hver trening. 

• Som trener er du veileder, inspirator og motivator. 

• Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine. 

• Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen. 

• Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren. 

• Vis god sportsånd og respekt for andre. 

• Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet. 

• Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter. 

Innholdet i treningen skal være preget av: 

• En målrettet plan. 

• Progresjon i opplevelser og ferdigheter. 

• Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser. 

• Effektiv organisering. 

• Saklig og presis informasjon. 

• Kreative løsninger. 

• Fleksibilitet ved problemløsning. 

Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon. 

 

DUGNAD 

• Dugnad utgjør en svært viktig ressurs for Trondheim Aikidoklubb, og er ofte helt 
avgjørende for at medlemmene skal kunne få et aktivitetstilbud og at medlems- og 
treningsavgiftene holdes lave (f.eks. ved mattebæring/transport og 
rengjøring/vedlikehold av treningslokalet). 

• Aikidoens prinsipper innebærer omsorg og årvåkenhet for sine omgivelser. Den daglige 
dugnaden med vedlikehold, rydding og rengjøring av treningslokalet er således en 
integrert del av aikidotreningen. 

• Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig. Klubben kan henstille medlemmer og 
foreldre om å stille opp på dugnad, men deltakelse må baseres på frivillighetsprinsippet. 

• Årsmøtet i klubben kan i særlige tilfeller pålegge medlemmene å stille på dugnad der 
dette er en forutsetning for at aktiviteten skal kunne gjennomføres og alternativet er at 
aktiviteten legges ned. 
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GRADSAVHENGIG ANSVAR I KLUBBEN 

Graderinger markerer den enkeltes utvikling innen aikido, men de markerer også at klubben 
utvikler seg. Jo høyere gradert man er jo større forventing stilles til at man bidrar positivt i 
klubben og går foran som et godt eksempel for de lavere graderte. Graderingene er ikke kun 
basert på tekniske ferdigheter som fremvises under eksaminasjonen, men også deltakelse, 
holdning og adferd under og utenfor treningene. 

Aikido er budo, og da kreves selvdisiplin. Selvdisiplintreningen starter med å følge dojoetiketten. 
Høyt graderte aikidoutøvere må kjenne dojoetiketten og skal gå foran som gode eksempler for 
nybegynnere. Jo høyere gradert man er, jo større forventninger stilles til: 

• å observere og kopiere instruktøren. 

• konsentrasjon og fordypningsevne. 

• evne til selvstudium og refleksjon. 

• ansvar for egen og andres læring. 

• evaluering av egne ferdigheter og teknikk. 

• at man søker å utvide horisonten ved å oppsøke nye treningspartnere og instruktører. 

• kjennskap til og etterfølgelse av klubbens dojo-etikette. 

Det forventes at man respekterer instruktørens autoritet/myndighet under treningen, selv om 
denne ikke er høyest gradert. Dersom man er uenig med instruktøren skal dette eventuelt tas 
opp etter treningen i diskret og høflige former.  

Prating i dojoen bør holdes på et minimum og man bør avstå fra å korrigere treningspartneren 
både muntlig og ved å blokkere teknikken, selv om denne gjør “feil”. Pratingen er uttrykk for at 
man er ukonsentrert, og å korrigere treningspartneren blir feil fordi; 

1. Instruktøren har en plan, og han/hun vektlegger forskjellige detaljer i teknikkene i 
henhold til planen. Når man introduserer flere detaljer eller ikke gjengir det instruktøren 
sa korrekt, ødelegger man hele treningsopplegget. 

2. Forskjellige utøvere har behov for forskjellige detaljer, derfor blir det feil å introdusere 
flere/andre detaljer enn det instruktøren har gjort. 

3. Treningspartneren fokuserer på det han/hun oppfattet at instruktøren viste og har rett 
til å studere disse detaljene på sin egen måte. 

4. Uke er ikke passiv, men skal også trene. Dersom uke er opptatt med å korrigere tore, 
betyr det at uke glemmer seg selv. 

Etter oppnådd hakama forventes det at man kan vikariere som instruktør. Svartbelter (dan-
gaderte) forventes å kunne delta i graderingskomite og kunne inngå i den faste trenergruppen. 
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MOBBING 

Det er nulltoleranse for diskriminering, trakassering og mobbing uansett kjønn, etnisk bakgrunn, 
livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. 

Mobbing er ikke akseptert mot noen der hvor vi utøver vår virksomhet. Det er mobbeofferet 
som definerer hva som er mobbing, og Trondheim Aikidoklubb skal ha lav terskel for å varsle 
om mobbing. 

Alle medlemmer i Trondheim Aikidoklubb og andre som har tilknytning til klubben har plikt til å 
gripe inn og stoppe det eller varsle foreldre/styret/trenere eventuelt idrettskretsen, 
særforbundet eller idrettsforbundet så tidlig som mulig dersom mobbing observeres eller 
mistenkes. Dette gjelder både på trening og utenfor. 

Mobbing kan medføre utestengelse fra deltakelse i aktiviteter organisert i Trondheim 
Aikidoklubb og politianmeldelse. 

 

MISBRUK AV AIKIDO / VOLDSUTØVELSE 

Aikidoutøvelse hører kun hjemme i dojo’en. Misbruk av aikido kan medføre utestengelse fra 
deltakelse i aktiviteter organisert i Trondheim Aikidoklubb.  

Bruk av vold er uforenlig med aikidos prinsipper og kan medføre utestengelse fra deltakelse i 
aktiviteter organisert i Trondheim Aikidoklubb og politianmeldelse.. 

 

SEKSUELL TRAKASSERING/SEKSUELLE OVERGREP 

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er 
nulltoleranse for diskriminering, trakassering og mobbing uansett kjønn, etnisk bakgrunn, 
livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. 

Seksuell trakassering er definert som uønsket oppmerksomhet av seksuell art. Det er offeret 
som definerer hva som er krenkende atferd. 

Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke 
ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til. 

Trondheim Aikidoklubb skal ha lav terskel for å varsle om seksuell trakassering og overgrep. 

Alle medlemmer i Trondheim Aikidoklubb og andre som har tilknytning til klubben har plikt til å 
varsle foreldre/styret/trenere eventuelt idrettskretsen, særforbundet eller idrettsforbundet så 
tidlig som mulig dersom trakassering eller overgrep observeres eller mistenkes. Dette gjelder 
både på trening og utenfor. 

Trakassering/overgrep kan medføre utestengelse fra deltakelse i aktiviteter organisert i 
Trondheim Aikidoklubb og politianmeldelse. 
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Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett29: 

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller 
behandling som kan oppleves som krenkende. 

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket. 

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet. 

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuell orientering 
på en negativ måte. 

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet  

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med 
foresatte eller idrettsledelsen. 

7. Vis respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv. 

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og 
avklares åpent i miljøet. 

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i 
retur. 

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. 

 

ALKOHOL  

Trondheim Aikidoklubb forholder seg til retningslinjer for alkoholbruk gitt av NIF29: 

IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL 

Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54 

1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider 
mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov § 11-2 g) 

2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og 
alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn 
og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.  

3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på 
prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.  

4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor 
ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg 
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gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov § 
11-2 g) 

5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en 
vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle 
organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. 
Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht. gjeldende lovverk. Særforbund og kretser 
informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle 
som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må 
forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge. 

Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens § 9-2. All reklame 
for alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med 
alkoholinnhold over 2,50 volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for 
lettøl av forbudet. Det er imidlertid forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke 
eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettølreklame.  

 

TOBAKK 

Trondheim Aikidoklubb forholder seg til retningslinjer for tobakksbruk gitt av NIF29: 

Vedtatt i Idrettsstyrets møte nr. 27 – 2007-2011 (Sak 283) 

1. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité skal fremstå som en 
organisasjon som arbeider mot bruk av røyk og snus i idrettssammenheng. 

2. Barn og unge skal møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø. 

3. Tribunekulturen skal være røykfri. 

4. Utøvere, trenere, ledere og foreldre skal informeres om de skadevirkninger røyk og snus har 
på prestasjonsevne og helse. 

5. Voksne skal opptre som gode rollemodeller for barn og unge ved ikke å bruke røyk og snus i 
idrettslig sammenheng. 
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POLITIATTEST 

I henhold til idrettsforbundets retningslinjer skal personer som skal utføre oppgaver for 
idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker 
med utviklingshemming avkreves politiattest. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. 
Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. 

I Trondheim Aikidoklubb praktiseres at alle faste instruktører skal avkreves politiattest. 

I tillegg vil det være naturlig å avkreve politiattest av øvrig støtteapparat og foreldre som er 
involvert i klubbens aktivitetstilbud for barn og unge. Det er bedre å ha for mange attester en for 
lite. 

• Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for 
idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller 
mennesker med utviklingshemming samt alle faste instruktører. 

• Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i 
idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant. 

• Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn og 
kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå. 

• Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen. 

• Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha 
politiattest.  

• Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må 
undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den 
enkelte søker. 

• Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte. 

• Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, 
at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. 

• Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor 
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser 
politiattest eller som har anmerkninger på attesten. 

• Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på telefon 
800 30 630 eller på e-post til politiattest@idrettsforbundet.no. 
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SKIKK OG BRUK FOR E-POST 

1. Vurder hvem du setter som hovedmottaker. Hovedmottakeren(e) skal svare på innholdet 
hvis det ikke er ren informasjon. Medlemmer plikter å motta informasjon på epost fra 
ledelsen. Slik epost skal sendes ut med adressene i blindkopifeltet eller til anonymisert 
epost-alias.  

2. Vurder hvem du informerer i ”KOPI” - feltet. Styresaker skal bare til det styret som 
behandler saken til beslutning er tatt eller til styreleder gir tillatelse til annet. Kopifeltet er 
en mulighet til å informere mottakere uten krav om aksjon. Ha respekt for andres tid.  

3. Vær kritisk ved bruk av e-post for sending av meldinger til mange.  

4. Bruk feltet ”emne/tittel” til å gi meldingen en kort, men informativ overskrift. På denne 
måten kan mottakeren prioritere riktig. Du bør ikke blande flere tema i samme e-
postmelding.  

5. Presenter den viktigste informasjonen først i e-postmeldingen. Vær kort og konsis. Forestill 
deg hvordan mottakeren vil oppfatte innholdet.  

6. Tenk på hvordan teksten i e-postmeldingen vil virke for mottakeren. Unngå unødig bruk av 
store bokstaver, utropstegn og spørsmålstegn. Dette kan oppfattes som SKRIKING. DIN 
HENSIKT med dette kan feiltolkes av leseren!  

7. Det er viktig at du bruker enkelt språk, korte avsnitt, og blanke linjer mellom avsnitt 
(”enter/linjeskift”). På denne måten blir din mening oversiktlig og lett å forstå for 
mottakeren.  

8. Vær forsiktig med bruk av farger og andre formateringer. Ved slike behov er vedlegg til e-
post velegnet.  

9. Vær spesielt varsom med å sende e-post hvis du er opprørt eller irritert. E-postmeldinger 
er ”evige” og bør tåle dagens lys uansett sammenheng. Tenk deg om.  

10. Gjør det til en vane alltid å lese gjennom hele innholdet. Sjekk spesielt adressatene, og at alle 
vedlegg som det refereres til, er med før du sender.  

11. Besvar e-post så raskt du kan, med andre relevante mottakere i kopi- eller blindkopi-feltene.  
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DOJO-REGLER OG ETIKETTE 

Treningslokalet kalles på japansk dojo. Fokus i dojoen skal være på trening og trivsel, og da må 
man ha noen enkle regler. Reglene fungerer i hele verden, og man kan ved å følge disse enkle 
reglene lett passe inn i andre dojoer. 

1. Når du ankommer eller forlater dojoen skal du gjøre stående rei i døra og sittende mot 
Shomen når du går på/av tatamien. 

2. Vær på plass minimum fem minutter før treningen starter.  

3. Dersom du ankommer treningen etter at den har startet, vent i seisa til instruktøren gir deg 
signal. 

4. Ved behov, hjelp til med å rydde og vaske i dojoen. 

5. Vær nøye med personlig hygiene; ren gi, kortklipte negler på fingre og tær, vask hender og 
føtter før treningen, bruk sandaler mellom garderobe og tatami. 

6. Ta alltid av deg smykker, klokker og liknende før trening, eller teip de fast. Sett opp langt hår. 

7. Tyggegummi, snus eller likende skal ikke benyttes under treningen, og mat/drikke skal 
holdes utenfor tatamien. 

8. Treningen starter med rei mot O'sensei, og mot instruktøren mens man sier: "one gai shi 
masu" (åne gai shimas). 

9. Treningen avsluttes med rei mot O'sensei, og mot instruktøren mens man sier: "domo 
arigato gozaimasu" (dåmå arigatå gåzaimas). 

10. Ved trening med en eller flere partnere skal rei gjøres innledningsvis mens man sier "one gai 
shi masu", og avslutningsvis.  

11. Dersom du trenger en pause under treningen, sett deg ved en vegg, slik at du ikke kommer i 
veien for de som trener. 

12. Dersom du har behov for å forlate tatamien under treningen, si ifra til instruktøren først. 

13. Dersom du har behov for å gå før treningen er ferdig, avtal dette med instruktøren før 
treningen starter og si ifra i det du går. 

14. Prating bør forekomme kun i liten grad og da kun på en lavmælt måte som ikke forstyrrer de 
andre som trener. 

15. Ikke instruer/korriger treningspartnerne dine, det er instruktørens rolle. Ta heller kontakt 
med instruktøren og spør dersom noe er vanskelig eller uklart. Gå foran som et godt 
eksempel. 

16. Husk at vi er på trening for å trene med hverandre, ikke mot hverandre, og det er ditt ansvar 
at treningspartneren din trives og får lyst til å komme tilbake. Tilpass treningen til 
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partnerens ferdigheter, og tilstreb å få trent med så mange forskjellige partnere som mulig i 
løpet av en trening. Viderekommende har et spesielt ansvar for å ta vare på 
nykommere/nybegynnere og gi dem følelsen av å være velkomne. 
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Årshjul 

 

30 Se avsnittet Oppfølging av årsmøtet i kapittel Årsmøtet.  

Desember/januar Rekrutteringskampanje. 
 

Desember/januar Forberedelser til årsmøtet. 
 

Januar/februar Gjennomføre den årlige lovpålagte idrettsregistreringen. 
 

Januar/februar Gjennomføre årsmøtet i henhold til idrettslagets lov. 
 

Umiddelbart etter 
årsmøtet 

Gjennomføre “Oppfølging av årsmøtet”-sjekklisten30. 

15. mars Fakturering av medlemskontingent til NKFError! Bookmark not 
defined.. 
 

1. april Fakturering av medlemskontingent til Trondheim Aikidoklubb. 
 

15. april Innbetaling av medlemskontingent og innrapportering av medlemstall 
til NAF15. 

17. mai Delta i borgertoget. 
 

Juni Innrapportering av graderinger til NAF. 
 

Juni Innsending av årsmelding til NAF. 
 

Juni Sommerfest. 
 

Juli Årsmøte i NAF. 
 

August/september Rekrutteringskampanje. 
 

August/september Oppvisning. 
 

15. oktober Fakturering av medlemskontingent til NKFError! Bookmark not 
defined.. 
 

15. november Innbetaling av medlemskontingent og innrapportering av medlemstall 
til NAF15. 
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Desember Julebord. 
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Endring av Organisasjonsplanen 

Forslag til endring av organisasjonsplanen må framsettes på lik linje med andre forslag før 
årsmøtet. Endringer vedtas med simpelt flertall på årsmøtet. 

Skrivefeil bes varslet til styret@trondheimaikido.no. 
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