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Samarbeids- og intensjonsavtale 
 

mellom  

Vansjø/Svinndal idrettslag (heretter VS-IL)  
Org. nr.: 975 533 506.  
Adresse: p.b. 41, 1592 Våler.  
og  

Turn & Lek (heretter T&L) 
v/Kari Anne Sellevoll 

 

1 Bakgrunn og intensjon 
T&L har vært en gruppe som arrangert aktivitet for barn under 6 år i flere år.  I 
den senere tid har de sett et økende behov for å etablere mer struktur som 
organisasjonsnummer, bankkonto etc.  . 
 
VS IL som  fleridrettslag med 405 medlemmer fordelt på fotball, håndball, 
friidrett, alpint, brett og allidrett har ønsker  å ta inn T&L som en gruppe i 
idrettslaget.  
 
Samarbeidet er tuftet på gjensidig nytte.  For T&L vil et opptak i VS IL lette 
arbeidet for de tillitsvalgte og gjøre T&L til et mer robust konsept fremover. For 
VS IL vil et opptak av T&L bidra til et godt tilbud for de aller minste barna i vårt 
område og kunne styrke rekruttering til andre grupper senere. 
 
Intensjonen med denne avtalen er å regulere hvordan samarbeidet mellom T&L 
og VS IL skal fungere frem til T&L taes opp som fullverdig gruppe ved et 
årsmøtevedtak i VS IL.  Avtalen beskriver partens forpliktelser i denne perioden.    
 
2. VS IL sine forpliktelser 
VS IL forplikter seg til å støtte T&L på linje med en fullverdig grupper. Dette 
inkluderer: 

 Administrativ støtte med postgang, betalingsformidling, fakturering, 
regnskapsføring etc etter behov 

 Egen/Egne bankkonto(-er) 
 Tilgang til å bruke VS IL’s Organisasjonsnummer som kontraktspart om 

nødvendig 
 Struktur på forsikringer, barneidrettsanvarlig og politiattestansvarlig 
 Egen side / avdeling på VS IL’s websider og egne områder på andre 

kjernesystemer som dropbox, basefarm, spond etc. 
 Tildeling av LAM midler, samt eventuelt driftsstøtte og tippemidler etter 

vedtak i hovedstyret 
 
I tillegg forplikter VS IL til å fremme sak på ordinært årsmøte om opptak av T&L 
som ordinær gruppe på neste årsmøte dersom T&L ønsker dette.   
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3. T&L sine forpliktelser 
T&L forplikter til å agere som en del av VS IL på linje med andre grupper: 

 Leve etter verdiene respekt, samhold og glede 
 Etterstrebe å gi sine gruppemedlemmer så god tjeneste som mulig 
 Følge gjeldende lover, retningslinjer og forskrifter for VS IL og NIF  

(herunder spesielt økonomiinstruksen i VS IL) 
 Melde inn alle aktive utøvere i  VS IL og bistå til å sikre at alle aktive 

medlemmer betaler gjeldende medlemskontigent hver år 
 Følge vedtak i hovedstyret, og møte/ rapportere i hovedstyret om behov 
 Være lojale mot gjeldende avtaler på tvers av VS IL (typ innkjøpsavtaler 

med Gmax, Select, Kias etc) 
 

4 Avtalens gyldighet 
Avtalen gjelder fra 1.1.2018 og frem til den sies opp eller T&L taes opp som 
ordinær gruppe i VS IL ved et årsmøtevedtak. 
 
Partene kan si opp avtalen med en frist på tre (3) måneder. 
 
Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer, ett til hver av partene.  
 

 

Våler, …./……-2017      Våler, …./……-2017 

 

 

 

……………………………………………………..    …………………………………….. 
for VS IL        for T&L 
 


