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Særvilkår for Larvik Turn & Idrettsforening 
 
Retningslinjer for gruppene: 
 
Årsmøte i grupper 
Gruppene avholder egne årsmøter før hovedforeningens årsmøte. 
 
 Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne innkalling, sakliste, forretningsorden og antall stemmeberettiget. 
2. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 
3. Behandle gruppas årsmelding 
4. Behandle gruppas regnskap med revisjonsberetninger 
5. Behandle innkomne forslag 
6. Behandle gruppas budsjett. 
7. Bestemme gruppas organisasjon 
8. Foreta valg i samsvar med gruppas organisasjon og etter retningslinjer vedtatt av NIF. 

 
Gruppenes årsmelding og regnskap sendes hovedstyret senest en uke før hovedforeningens årsmøte. 
Budsjett må godkjennes av hovedstyret før årsmøtet i gruppene.  
 
Økonomi 
For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter hele laget. Gruppene kan ikke inngå avtaler eller 
representere foreningen utad, uten hovedstyrets godkjennelse. 
 
Styremøter hovedforeningen 
Leder/årsmøte-valgt styremedlem i undergrupper innkalles til styremøter i hovedforeningen med tale-
/forslagsrett. Representanten har ikke stemmerett. 
 
Hovedforeningen forbeholder seg retter til å innkalle kun valgte hovedstyrerepresentanter til egne møter. 

 
 
Retningslinjer for foreningens drakter: 
 

1. Foreningens farger er hvit og blå. 
2. Foreningens konkurransedrakter skal være i hvitt og blått. Hovedfargen i buksene skal være blå og i 

overdelene hvit. 
3. Treningsdresser skal være i hvitt og blått. På ryggen skal navnet  

Larvik Turn & Idrettsforening stå. På front skal merke/Logo. Dette bestemmes av hovedforeningens 
styre. 
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Merkebestemmelser. 
 
Foreningens merke/Logo: 

1. Foreningens merke/logo er et skjold i drakestil i fargene hvit og blått med initialene LT IF og 
stiftelsesåret 1865. 

2. Foreningens merke kan lages i metall (fortjenestemedalje) og stoff/transfer til trykk på klær. 
3. Klubbmerke skal trykkes i Pantone Solid Color 3005C C100 M34 Y0 K2, og skal være med 

raster/diagonal, som vist på bilde: 
 

 

 
 
 
Fortjenestemedalje: 

1. Foreningens fortjenestemedalje er inndelt i to grader: Bronse og Sølv. 
2. Fortjenestemedaljen består av foreningens merke omgitt av en krans i hhv. bronse eller sølv. 
3. Fortjenestemedaljen er festet på et ordensbånd i foreningens farger. 
4. Fortjenestemedaljen er festet til en bandspenne med plate med inskripsjonen: ”Fortjenestemedalje” 
5. Med fortjenestemedaljen følger et diplom som undertegnet av foreningens leder og leder i den 

gruppa vedkommende tilhører. 
 
 
Æresmedalje: 

1. Æresmedaljen tildeles medlemmer som blir utnevnt til æresmedlem og er foreningens  
      høyeste utmerkelse. 
2. Æresmedaljen består av foreningens merke omgitt av en krans i gull. Medaljen er festet på et 

ordensbånd i foreningens farger. 
3. Æresmedaljen er festet til en bandspenne med plate med inskripsjonen: ”Æresmedlem». 
4. Med æresmedaljen følger et diplom undertegnet av foreningens leder og nestleder. 

 
 
 
Merketildelinger: 
 
Bronse: 

1. Fortjenestemedaljen i bronse kan tildeles den som har nedlagt et særlig godt arbeid i   foreningen, 
sportslig og/eller administrativt. Vedkommende må ha vært medlem av foreningen i minst 5 år.  
 

2. Fortjenstmedaljen i bronse tildeles av hovedstyret etter innstilling fra merkekomiteen, men kan også 
tildeles av hovedstyret uten innstilling. 
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Sølv: 

1. Fortjenestemedaljen i sølv kan tildeles den som gjennom en lang årrekke har vist stor innsats 
sportslig og/eller administrativt. Vedkommende må inneha foreningens fortjenestemedalje i bronse 
og ha utført en god innsats for foreningen i minst 5 år etter dette. 
 

2. Fortjenestemedaljen i sølv tildeles av foreningens hovedstyre etter innstilling fra merkekomiteen, 
men kan også tildeles av hovedstyret uten innstilling. 

 
 Æresmedaljen: 

1. Æresmedaljen er foreningens høyeste utmerkelse og tildeles den som blir utnevnt til æresmedlem. 
Æresmedaljen kan bare tildeles medlemmer som tidligere er tildelt fortjenestemedaljen i sølv. 

2. Æresmedaljen tildeles av foreningens årsmøte etter innstilling fra hovedstyret og merkekomiteen. 
3. I særlige tilfeller kan Æresmedaljen tildeles andre som har ytet foreningen og/eller idretten særdeles 

store tjenester. 
 

 
 
Alle tildelinger av fortjenestemedaljer og æresmedaljer foretas på foreningens årsmøte, foreningens 
jubileumsfest eller andre større arrangementer. 
 
Styret sørger for at alle tildelte medaljer føres inn i merkeprotokollen. 
 
Merkekomite har kontakt med gruppestyrene gjennom året og jobbe sammen med de, for å finne egnede 
kandidater av begge kjønn. 

Et medlem som har forbrutt seg mot foreningen lov eller på annen måte gjort seg uverdig som medlem, 
skal etter vedtak i hovedstyret levere sine tildelte merker tilbake. 
 
Foreningens merkebestemmelser kan bare endres på foreningens årsmøte. 
Alle vedtak i disse retningslinjene krever 2/3 flertall i det besluttede ledd.  


