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Høringssvar: «Enklere idrettslag» 
 
Vi viser til høringsnotat om enklere tilknytningsformer i norsk idrett, med høringsfrist 1. 
desember. Norges Softball- og Baseballforbund ønsker å komme med kommentarer og 
innspill til høringsdokumentet. 
 
Som en mindre idrett i norsk sammenheng, som også har vesentlig innslag av aktive og 
ressurspersoner fra andre nasjoner, opplever vi i det daglige at formalkrav setter 
begrensninger for hvor vidt aktive eller lokale entusiaster ønsker å tilknytte seg forbundet 
formelt, fremfor å bare «fortsette på løkka» på egen hånd. Kravet om minimum 10 personer 
for å dekke valgte posisjoner slik det er i dag, virker høyt også utenfor en ordning om enklere 
tilknytning. Dette gjelder eksempelvis kravet om minimum 4 personer til valgkomiteen, som 
for de minste idrettslagene fremstår meningsløs. Som regel er det ikke krav fra 
særidrettsforbundet som er utfordringen, men selve prosessen og krav til antall verv som må 
dekkes for i det hele tatt å kunne registrere en klubb under vår paraply som oppleves som 
terskelen for opprettelse eller videre drift av en klubb. Det burde derfor også undersøkes 
mulig forenkling for alle idrettslag med omsetning under 5 millioner.  Vi ser derimot at det 
må finnes kontrollmekanismer som forhindrer misbruk. Enklere tilknytningsform til norsk 
idrett med et krav om maksimalt 150 medlemmer og omsetning på kr 300 000,- synes derfor 
satt for høyt.  Vi er av den oppfatning en klubb med 50 medlemmer og omsetning på kr 
100 000,- burde kunne oppfylle kravene til full tilknytning i norsk idrett. Høringsnotatets 
foreslåtte krav til økonomistyring, regnskap og rapportering synes tilstrekkelige for dette 
medlems- og omsetningsnivået. Behandling av organisasjonsplan som kreves behandlet av 
årsmøtet, burde vurderes endret til anbefalinger eller bortfalle i sin helhet. 
 
Vi støtter forslaget der det kun er idrettslag som organiserer idrett knyttet til et særforbund 
som kan benytte prøveordningen «Enklere idrettslag». Det bør også tilstrebes en spredning i 
deltakelse i prosjektet, slik at man får en så god variasjon som mulig fra forskjellige 
idretter/særforbund blant idrettslagene.  
 
Ideelt sett burde idrettslag med enklere tilknytningsform ha samme demokratiske 
rettigheter som andre idrettslag tilknyttet idrettsorganisasjonen. Men en mulig utfordring 
kan bli klubber som opprettes kun for å påvirke den demokratiske prosessen i f.eks. et 
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forbund. En annen utfordring kan være forholdet til gjeldende barneidrettsbestemmelser og 
muligheten for opprettelse av idrettslag kun med henblikk på topping av lag. 
 
Idrettslag som deltar i prøveprosjektet bør få tilgang både til LAM-midler, refusjon på vare- 
og tjenestemoms og utstyrsmidler, da det må antas at mindre idrettslag med enklere 
tilknytningsform vil ha like stort behov for rettede tilskudd som andre idrettslag. Dette 
gjelder spesielt for tilskuddsordninger rettet mot aktivitet for barn og unge.  Vi mener 
allikevel at benyttelse av støtteordningene må baseres på samme rapporteringskrav som for 
alle andre idrettslag. Det antas også at idrettslag som deltar i prosjektet vil være underlagt 
flere kontrollmekanismer i oppfølgingen av prosjektet og at risiko for misbruk dermed vil 
være begrenset. Det ses også som mer hensiktsmessig å gjennomføre prosjektet slik 
ordningen faktisk er tenkt implementert slik at man får prøvd alle sider ved en ny 
tilknytningsordning. Det burde i dette henseende også gjennomføres en evaluering av 
rapporteringskrav og tildelingsrutiner for f.eks. LAM-tildelingen, da denne synes å variere 
mellom idrettsrådene/ISU. 
 
Spørsmål: 

a) Prøveordningen bør gjøres tilgjengelig både for eksisterende og nye idrettslag. 
b) Det burde knyttes vilkår om antall medlemmer og/eller økonomisk omsetning for å 

benytte ordningen. 
c) 50 medlemmer og/eller omsetning på kr 100 000,-. 
d) Ingen andre minimumskrav for tilknytning. 
e) Prosjektet utlyses sentralt og hvert enkelt særforbund vurderer eventuell søknad om 

deltakelse i prosjektet. 
For styret 

 
Bjørn Christian Thode 
Generalsekretær 
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