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Os, februar 2019 

 

Avtale mellom Fleridrettslaget Os Turnforening og 
håndballgruppen Os Håndball/særidrettslaget Os 

Handballklubb 
 

Avtale mellom fleridrettslaget Os Turnforening, org.nr. 983958249, og særidretten Os Håndball, 
org.nr. vil bli opprettet, i forbindelse med at Os Håndball går ut av Fleridrettslaget og danner 
særidrettslaget Os Handballklubb. 
 

Formål 

Avtalen har til hensikt å ivareta interessene til Os Turnforening og Os Handball. Avtalen skal også 
danne et grunnlag for fremtidig samarbeid mellom idrettslagene, både sportslig og økonomisk, slik at 
en oppsplitting av fleridrettslaget ikke vil ha en uønsket sportslig og økonomisk påvirkning for 
medlemmene som ønsker å drive med idrett på tvers av idrettslagene. 
 

Navn og Logo 

Os Handball beholder rettighetene til navn, logo og draktfarger. 

 

Økonomisk sikring av medlemmer som driver med flere idretter 

Dagens ordning med familierabatter og samme totale kostnadsramme på medlemsavgifter dersom 
man driver med håndball og en eller flere idretter innen Os Turnforening videreføres i en 
prøveperiode på to år. Medlemsavgiftene må da fordeles til de to idrettslagene etter antall og 
idretter de bedriver. Dersom dette viser seg å fungere greit for alle parter vil betalingsmodellen også 
videreføres etter prøvetiden. Dersom en annen betalingsmodell velges etter 2021, skal partene 
bestrebe å få til gode samarbeidsløsninger tilknyttet medlemsavgiften for å sikre medlemmer 
mulighetene for å bedrive flere idretter uten at kostnadsnivået blir for høyt. 
 

Tilrettelegging av samarbeid  

Tilrettelegging av samarbeid for barn og unge som ønsker å drive med idretter på tvers av 

idrettslagene skal forankres i styrene i henholdsvis Os Turnforening og Os Handballklubb. Trenere og 

lagledere skal, så langt det er mulig, samarbeide om treningstider, treningstilbud og sesongbasert 

idrett slik at man har et godt tverrsportslig tilbud til alle. Det er ønskelig at partene inngår en egen 

samarbeidsavtale som omhandler tilretteleggingen for medlemmene i idrettslagene. 
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Økonomiske tjenester 

Om nødvendig kan Os Handballklubb, i en overgangsperiode, kjøpe regnskapsrelaterte tjenester av 

Os Turnforening frem til en permanent løsning foreligger. Dette gjelder fortrinnsvis utbetaling av 

lønn og kjøregodtgjørelse, men partene kan avtale dette nærmere når behovet er avklart.  

 

Overføring av egne midler  

Os Handball beholder rettighetene til særidrettens konti i SPV, herunder også VIPPS, og det som er 

tilgjengelig av økonomiske midler der. Gjelder følgende konti: 

• 3624.33.38616 – Håndball 

• 3624.33.68167 – Håndball Cup 

• 3633.30.45618 – HU-laget 

• 3631.44.57719 – Håndball (HU-laget) 

Os Handball beholder også alt utstyr som er kjøpt inn og benyttet av håndballgruppen. Utstyr i 

fleridrettslagets eie vil kun kunne benyttes i henhold til egne avtaler. 

 

Kostnader tilknyttet oppstart av nytt særidrettslag og sammenslåing av disse 

Utgifter som påløper i forbindelse med at Os Handball etableres som eget idrettslag og tar med 
håndballutøverne til sin klubb dekkes av Os Turnforening med opptil 10 000 kroner. Potensielle 
utgifter kan være medlemsoverføring, overføring av divisjonsrettigheter og eventuelle andre påløpte 
kostnader. Logikken i dette er at klubbsplittingen er basert på en felles avgjørelse i Os Turnforening, 
der håndballen tar belastningen med å gå ut av klubben pga. av hensyn til anlegget som mest naturlig 
må tilknyttes fotballgruppen. 
 

Medlemsavgift 2018 og 2019 

Medlemsavgift for de medlemmene som kun spiller håndball, tilfaller Os Handballklubb i sin helhet. 
Medlemsavgift for medlemmer som også driver med annen idrett innenfor fleridrettslaget deles opp 
og utbetales i henhold til antall idretter den enkelte driver med, eks. spiller man håndball og fotball 
overføres ½ kontingent til Os Handballklubb, driver man med friidrett i tillegg, overføres 1/3 
kontingent til Os Handball. Dette gjelder for alle medlemsavgifter som ble fakturert mens håndball 
fortsatt var en del av Os Turnforening. Forutsetningen er at fakturaene er blitt betalt av 
medlemmene. 
 

Andel av tildelte midler 

LAM-midler – Midler som er søkt om i 2019, og eventuelle midler fra 2018 som ikke er utbetalt, 

tildeles Os Handballklubb i henhold til deres medlemsandel i Os Turnforening per 31.12.2018. 

Grasrotandelen – Grasrotandelen for 2019 samt andeler for 2018 som ikke er utbetalt, tildeles også 

Os Handballklubb i henhold til deres medlemsandel i Os Turnforening per 31.12.2018. 

Momskompensasjon – Utbetales i henhold til medlems andel i Os Turnforening per 31.12.2018, 

inkluderer andel av momsåret 2019 (frem til utmeldingstidspunkt) som det søkes om i 2020. 
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Andel av bundne eiendeler 

Os Handballklubb avskriver seg bundne felleseiendeler i klubbhus og idrettsanlegget på Kuventræ. 
Som kompensasjon får klubben bruke klubbhuset til styremøter, lagmøter og foreldremøter uten 
kostnad de neste 10 årene, på lik linje med særidrettene i Os Turnforening. Dersom Os Turnforening 
av ulike grunner ikke kan stille klubbhus til rådighet i deler av denne perioden, f.eks. pga. salg eller 
ombygging, står Os Turnforening ansvarlig for å skaffe Os Handball lokaler til styremøter og lagmøter 
i alternativt lokale. I disse tilfellene må leien begrense seg til 52 møtepunkt i året. 
 
 
Andel av felles fri kapital (penger på baknkonti) 

Os Handballklubb skal ha sine andeler av fri kapital som ikke er tilknyttet bestemte særidretter, samt 
også resterende kapital fra oppløste særidretter, basert på saldo per 31.12.2018:  
 

• Sparekonto Bedrift - 3624.2831211 

• Wolverines - 3624.3488979 

Avsatte midler til skattetrekk for ansatte i Os Håndball, skal således følge det nye særidrettslaget. 

Alle saldoer regnes i henhold til SPV Årsoppgave 2018. På denne måten vil ikke kontingenter eller 

midler som kommer inn i 2019 medregnes og utbetaling av disse følger egne punkt i denne avtalen. 

Os Handball vil ikke kreve andel av driftskontoer da man anser disse som øremerket til drift av selve 

idrettsanlegget og derfor nødvendig for å sikre videre aktivitet i fleridrettslaget. 

 

Andel av fondsmidler 

Os Handballklubb skal ha 300 000 utbetalt fra investeringsfondene til klubben: 

Fjellheimmidler - 3631.7106445 

 

Fremtidig håndballgruppe i fleridrettslaget 

Os Turnforeining vil ikke på noe tidspunkt starte opp ny håndballgruppe uten at det i denne 

sammenheng er inngått en dialog med Os Handballklubb og at man har blitt enige om dette i forkant.  

 

Avtalens gyldighet 

En forutsetning for avtalens gyldighet er at Årsmøtet i Os Håndball, Årsmøtet i Os Turnforening og 

NIF godkjenner en utskilling av Os Håndball til et eget særidrettslag; Os Handballklubb. Dersom 

avtalen ikke godkjennes av overnevnte organ, termineres avtalen. 
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_______________________________                                               ______________________________  
Styreleder Os Turnforening                                                                   Leder Os Håndball/Os Handballklubb 
Rune Rosland                                                                                                 Rebecca Lerch Dahl 

 

 

 

________________________________    _______________________________ 
Leder Os Turn Fotball      Leder Os Turn Friidrett 
Jon Sivert Rykkel      Svein Hausberg 
 
 
 
 
_________________________________   _______________________________ 
Leder Os Turn Cheerleading     Leder Os Turn  
Lena Stigen       Randi Sæther Øvreide 
 


