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Hvordan skrive styreprotokoll 
 
1. Innledning 

Organisasjonsledd tilsluttet NIF skal utarbeide protokoller fra styremøter som avholdes, jf. 
NIFs lov § 2-9. Hensynet til åpenhet overfor organisasjonsleddets medlemmer og omverden 
for øvrig tilsier at det utarbeides styreprotokoller slik at styrets vedtak og arbeid kan 
etterprøves. Innholdet i styreprotokollene vil også kunne ha stor betydning i saker hvor det 
kan være aktuelt å ansvarliggjøre styremedlemmer for eventuelle uaktsomme vedtak og 
handlinger som har påført organisasjonsleddet eller andre et økonomisk tap. (Se nærmere i 
artikkelen om «Styremedlemmenes ansvar»). Det er styrets leder som bør besørge at det 
utarbeides styreprotokoll. Det er imidlertid intet i veien for at ansvaret for selve utformingen 
av protokollen alternerer mellom styremedlemmene. 
  

2. Styreprotokollens innhold 
En styreprotokoll bør som et minimum inneholde følgende: 
  

• Sted og dato for styremøtet. 

• Møteform (i møte, pr. telefon eller pr. e-postutveksling) 

• Tilstedeværende og eventuelle forfall (og årsak til forfall) 

• Agenda for møtet 

• Vedtak som fattes, herunder eventuelt med angivelse av stemmegivning 

• Eventuelle protokolltilførsler 

• Signatur fra de tilstedeværende. 

• De som ikke er tilstede bør signere med "Sett". 
   

3. Behandling av uenighet i styret 
Ethvert styremedlem må antas å ha rett til å kreve nedfelt særskilte bemerkninger eller tillegg 
til styreprotokollen dersom vedkommende er uenig i styrets vedtak eller behandling av en sak. 
Et krav om slike tilføyelser må imidlertid fremmes under selve møtet. Det kan mao ikke kreves 
innført innsigelser/anførsler i ettertid, f.eks. i forbindelse med at protokollen sendes rundt for 
signering/godkjenning i etterkant av styremøtet. Et styremedlem som er uenig i et vedtak, og 
hvor det foreligger en risiko for at styrets vedtak vil kunne eksponere styret for kritikk eller 
ansvar, bør forlange sin oppfatning innført i styreprotokollen for å redusere muligheten for at 
vedkommende holdes ansvarlig sammen med flertallet i styret. (Se nærmere i artikkelen om 
«Styremedlemmenes ansvar»). 

 
**** 


