
 
Forslag på innkomme saker  
  
Sak 10 a) Ny klubblogo 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Bakgrunn: 
  
Den forrige klubblogoen til SDSK må endres på grunn av endringen av vårt klubbnavn for et par år 
siden, fra Holtan til Sandefjord. I tillegg har vi i styret blitt enige om at det bør fokuseres mer på 
helheten, ikke bare fotball og futsal som vi har hatt mye fokus på i alle de årene frem til nå. Skape 
nye interesser som kan være noe for medlemmene våre. Og i denne gamle logoen vår kan vi derfor 
se at det ligger en ball der.  
Da er det på tide den gangen at vi tenker noe helt nytt i forbindelse med ny klubblogo klubben vår 
skal ha. Som vedlegg kan vi se at det vises frem en tegning med fire ulike forslag til den nye logoen 
vår. Disse forslagene er tegnet av Anna og Lena Sponberg. Ingenting er bestemt ennå, så derfor har 
alle dere mulighet til å legge frem deres ideer hvis dere har - til de allerede tegnede forslagene. 
Dersom du har valgt deg en favoritt og tenker å legge til noen endringer i din favorittlogo, så er vi 
hjertelig åpne for dine ideer. 
 
 
 
Sak 10 b) FORSLAG OM Å VEDTA EN FORENKLET LOV FOR IDRETTSLAGET 
 
Styret i Sandefjord Døves Sportsklubb har i styremøtet den 14. april besluttet å innkalle til årsmøte 
for å fatte vedtak om at idrettslaget skal delta i en prøveordning i regi av Norges idrettsforbund (NIF) 
gjennom å vedta en forenklet lovnorm.  
 
Bakgrunn: 
NIF har igangsatt en prøveordning der idrettslag kan vedta en lovnorm som er enklere enn den som i 
dag gjelder for idrettslag. Den nye lovnormen stiller færre krav til antall tillitsvalgte i idrettslaget, og 



overlater et større ansvar for organiseringen av idrettslaget til styret. Den nye lovnormen begrenser 
idrettslagets valgmuligheter til å regulere forhold i loven, ettersom den legger opp til en mer 
standardisert lov for alle idrettslag som deltar i prøveordningen. Dette innebærer at årsmøtet må 
vedta lovnormen slik den foreligger og kun skal fylle ut navn på idrettslaget, hvilke særforbund 
idrettslaget er medlem i, samt navn på idrettsråd og idrettskrets som idrettslag et er tilsluttet.  
Loven er også vesentlig forkortet ettersom den i en rekke bestemmelser bare henviser til NIFs lov og 
ikke gjengir bestemmelsene i sin helhet i loven. Dette betyr at idrettslaget i liten grad vil måtte 
ajourføre egen lov ved endringer i NIFs lovnorm. Styret anbefaler at årsmøtet vedtar en forenklet 
lovnorm for idrettslaget. Dersom årsmøtet etter en eventuell vedtakelse av en forenklet lovnorm 
ønsker å gå tilbake til den ordinære lovnormen, står årsmøtet fritt til å beslutte dette. 
 
Forslag til vedtak:  
Idrettslaget deltar i prøveordning som innebærer bruk av forenklet lovnorm, og vedtar denne som 
idrettslagets nye lov med umiddelbar virkning.   


