
 

 

 

 

           Tilleggsbestemmelser til IF Pors lover 

 

Foreningens merke er en fotball i sort og blå emalje med hvitt belte og 
navnet ”PORS” i gull. 

 

 

      Vedtatt på årsmøtet 15.3.2012                

Retningslinjer for gaver og blomster er endret i Hovedstyremøte nr 9 2015 

 

 

 

 

 

 



Grupper og avdelinger 

IF Pors består av følgende grupper og idrettslag 

 Pors Skigruppe    Egen gruppe fra 13.03.1919 

 Pors Boksegruppe   Egen gruppe fra 13.04 1934 

 Pors Bandygruppe   Egen gruppe fra 28.02.1935 

 Pors Turngruppe   Egen gruppe fra januar 1946 

 Pors Håndballgruppe   Egen gruppe fra 13.12.1951 

 Pors Grenland Fotball   Egen gruppe gra 13.03.1919 

og eget idrettslag fra 9.2.2005 

 Pors Cheerleading   Startet 1.2.2010 

 Pors Damegruppe   Egen gruppe fra januar 1946 

 Seniorklubben   Startet 08.12.1959, men gruppen er nedlagt 

 
IF Pors eier følgende anlegg 

 Pors Stadion med omkringliggende eiendommer 

 Klubbhus 

 Skianleggene i Rugtvedt 

 Lysløypeanlegg i Nybergåsen 

. 
Administrasjon av anleggene 

 Pors Grenland Fotball har ansvar for drift og vedlikehold av bane anleggene 

på Pors Stadion ifølge instrukser 

 Pors Skigruppe har ansvar for drift av skianleggene 

 IF Pors har ansvar for drift av klubbhus og lysløypeanlegg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Retningslinjer for kontingentinnbetaling 
 
Følgende retningslinjer ble vedtatt på årsmøtet i Hovedforeningen 7.3.2012 
 
Hovedregel 
Når en person melder seg inn i en gruppe eller Hovedforeningen så er 
vedkommende automatisk medlem av IF Pors og alle gruppene 
 
Aktive 
Det er ett krav at alle aktive skal være medlem av IF Pors. Kontingenten skal/kan 
kreves inn sammen med treningsavgiften. 
 
Valgte og oppnevnte ledere 
Det er ett krav at disse skal være medlem av IF Pors. Kontingenten kreves inn av 
gruppene 
For tillitsvalgte i Hovedforeningen kreves kontingenten inn av Hovedforeningen 
 
Øvrige medlemmer 
Hovedforeningen sender normalt ut kontingentkrav til de som ønsker å være medlem 
av foreningen, men som ikke er aktive eller valgte medlemmer i gruppene 
 
Støttemedlemmer 
Gruppene kan sende ut kontingentkrav til disse når de har ett naturlig forhold til 
gruppa. 
De er fullverdige medlemmer av IF Pors og gruppene 
 
Tidsrom 
Kontingenten kan gjelde for høst/vår. Dette fordi det er praktisk for gruppene.  
Eks.: Turn starter opp aktiviteten sin i august måned. De sender ut kontingentkrav 
slik at alle medlemmer skal være registrert innen utgangen av oktober. 
Hvis noen starter trening etter dette ettersendes medlemslister til Hovedforeningen 
For grupper som ønsker å registrere medlemmer vår/høst er dette mulig 
Listen over medlemmer oversendes Hovedforeningen 
 
Betaling til IF Pors  
Når oversikten over medlemmer som har betalt til gruppene er klar oversendes ett 
kronebeløp for hvert medlem til Hovedforeningen. Kronebeløpet for å være registrert 
medlem av IF Pors vedtas på Årsmøtet i IF Pors hvert år 
Gruppene kan kreve inn en større kontingent av medlemmene enn det betales til 
Hovedforeningen. Dette for å dekke inn kostnader for egen administrasjon 
Beløpet til Hovedforeningen skal betales innen 31.12 hvert år 
 
NIF registrering/egne medlemmer 
Antall aktive og ledere skal registreres i NIF´s idrettsregister. Normalt skal dette være 
gjort innen utgangen av januar måned. 
 
Total medlemsoversikt for IF Pors 
Innen 31.12 hvert år skal gruppene sende inn en oversikt over medlemmer som har 

betalt kontingent 



 
 Retningslinjer ved gave- og 
blomstertildeling. 
 
    Hovedforeningen sender blomster til: 
 

1. Æresmedlemmer og innehavere av fortjenestemedalje, ved bortgang – 
båreoppsats med sløyfe. 

 
2. Æresmedlemmer ved runde år fra fylte 70 år – blomster. 

 
3. Til sittende tillitsvalgte ledere (formenn) i grupper ved runde år, fra 50 år – 

blomster. Idrettslagene og gruppene skal selv følge opp dette 
 

4. Til sittende tillitsvalgte i Hovedforeningens styre ved runde år fra 50, 60, 70, 
75 osv. eller ved spesielle anledninger – blomster. 

 
5. Et styremedlem i hovedforeningen har ansvaret for å vurdere og prøver å 

følge med. 
 

6. Hovedforeningen og gruppene bør samarbeide om blomster til personer som 
har hatt tillitsverv hos begge. 

 
7. Gruppene bør lage tilsvarende retningslinjer for å få til en samordning  

 
8. Forutsetningen for tildeling er at den eventuelle mottaker har opprettholdt sitt 

medlemskap og fortsatt er medlem. 

 
 

 
 
Endret i Hovedstyre møte nr 09 2015 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



Reglement for utnevnelse/tildeling av  

 ÆRESMEDLEMMER 

 FORTJENESTEMEDALJE 

 AKTIVITETSMEDALJE 

ÆRESMEDLEMMER 

Æresmedlemskap er foreningens høyeste utmerkelse. 
Æresmedlemskap kan tildeles et medlem som gjennom sin omfattende og langvarige 
innsats for foreningen har nedlagt et samvittighetsfullt og uegennyttig arbeid og har 
vist en uklanderlig adferd. 
Betalte engasjement er i denne sammenheng diskvalifiserende for denne 
utmerkelsen. 
Æresmedlemskap avgjøres av hovedstyret. 
Æresmedlemskapets synlige bevis er: Diplom. 

Æresmedlemskapet gir: 
 Frikort til alle foreningens arrangement.  
 Fritak for kontingent  
 Evigvarende medlemskap i foreningen. 

Ingen avdeling/gruppe i foreningen kan utnevne til æresmedlemskap. 
 
FORTJENESTEMEDALJE 

Fortjenestemedaljen er foreningens nest høyeste utmerkelse. Den kan tildeles etter 
innstilling fra grupper/enkeltpersoner. 
Det skal også her legges til grunn noen av de samme kriterier som gjelder for 
æresmedlemskap. Dog kan visse begivenheter som fremmer foreningens anseelse 
kvalifisere til fortjenestemedalje. 
Fortjenestemedaljen avgjøres av hovedstyret. 
Fortjenestemedaljens synlige emblem er: 

 Medalje i sølv og 

 Diplom 

Medaljen bæres i bånd med foreningens farger. 

På medaljens agraff inngraveres navn. På medaljens bakside inngraveres: 
fortjenestemedalje og årstall. 
Utarbeidet og godkjent diplom skal benyttes. 
Innehaver av fortjenestemedaljen gis frikort til alle foreningens arrangementer, men 
ikke fritak for kontingent. 
Ingen avdeling/gruppe i foreningen kan utnevne/tildele fortjenestemedaljen. 
 

Følgende opplysninger bør følge med innstillingene: 
 Fødselsdato 
 Hvilke funksjoner og tillitsverv har vedkommende hatt 
 Årstall på funksjoner og tillitsverv 
 Begrunnelse for innstilling 
 Hva har vedkommende betydd for gruppa/avd. 
 Oppdrag utenfor foreningen kan vurderes i tillegg 



 Betalte tjenester tas ikke med i vurderingene 
 

 

AKTIVITETSMEDALJE 

Kan deles ut av de aktive gruppene. Retningslinjer skal godkjennes av hovedstyret 
 

 

 

 
 
 


