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Innkomne forslag og saker med styrets innstilling 

 

Sak 1  

Forslag fra medlem Pia- Camilla Tømmernes 

 

«Slik jeg har forstått det, ble Eli Orre ansatt i Bergen CK f.o.m mai 

2014. Hun var på det tidspunktet og er fremdeles 2. visepresident i 

NCF. Eli Orres verv i Forbundsstyret er ikke forenelig med det å være 

ansatt i klubben vår. Jeg viser til idrettens lov §2-6. 

 

http://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1 [1] 

 

§ 2-6. Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og 

oppdragstaker 

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i 

organisasjonsleddet eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker 

i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er 

ikke valgbar til verv i allianseidrettslaget eller i lag organisert av 

samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse 

plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når 

ansettelsesforholdet opphører. 

 

Mitt forslag til årsmøtet: 

Mitt forslag er at årsmøtet pålegger Eli Orre å fratre vervet som 

visepresident i NCF så lenge hun er ansatt i Bergen CK i tråd med 

idrettens lov. Dette da styret har visst om problemstillingen siden 

ansettelsestidspunktet uten å gjøre noe med det.» 

 

Styrets bemerkning:  

Saken gjelder tillitsverv i forbundsstyret.  Det er det organisasjonsledd som har tillitsvervet 

som har ansvaret for å behandle denne saken, herunder å vurdere om det skal søkes om 

dispensasjon, jf forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.  

 

Innstilling fra styret: 

Saken avvises idet den ikke er innenfor Bergen CK sitt ansvarsområde. 

 

https://epost.telenor.no/mobileoffice/?cmd=mail&sub=redirect&url=http://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1
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Sak 2 

Forslag fra medlem Pia- Camilla Tømmernes 

 

Forslaget: 

Videre er jeg spørrende til hvordan styret kan finne på å doble 

klubbens administrasjonskostnader (2 nyansettelser i denne 

styreperioden) i en tid der det aktive segmentet er blitt pålagt å 

stramme inn sine budsjetter på grunn av synkende deltagelse på våre 

turritt. Har årsmøtet synspunkter på dette? 

 

Styrets bemerkning: 

Styret viser til årsmeldingen hvor det er redegjort for behovet for å styrke klubbens 

administrasjon.   

Bergen CK har hatt, og det foreslås en videreføring av den store satsingen på dem som er 

innenfor SU sitt ansvarsområde. SU har ikke fått redusert sitt budsjett.  

I tillegg ønsker styret å øke satsingen på veteransegmentet. 

 

Innstilling fra styret: 

Årsmøtet tar forslaget til orientering, og eventuell diskusjon.   
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 Sak 3 

Forslag fra medlem Atle Sandal 

 

Forslaget: 

Klubbens organisering er illustrert i årsmeldingens kapittel 3, Tillitsvalgte og administrasjon. 

Organiseringen har vært uendret i 2013 og 2014. Den viser en relativt flat struktur med 

hensyn på utvalg og komiteer. Gjennom mitt virke som leder i klubben har jeg registrert at 

tilsynelatende likeartede oppgaver ivaretas flere steder.  

 

Til styremøte 20. januar 2015 reiste Sportslig utvalg en sak knyttet til «Sportslig koordinering 

og organisering i Bergen CK». I saken tilkjennegir utvalget et behov for endring av den 

sportslige organiseringen i klubben. Av hensyn til den korte tiden frem til årsmøtet vedtok 

styret å ikke ta forslaget fra Sportslig utvalg til følge da tilstrekkelig og nødvendig involvering 

av andre utvalg ikke var praktisk gjennomførbart frem til siste styrebehandling av årsmøtets 

saker 3. februar. Samtidig tok styret forslaget til etterretning og uttrykte at det måtte tas med i 

vurderingen av den fremtidige organiseringen av klubben. 

 

I årsmeldingen for 2014 har styret tilkjennegitt at det ser det som hensiktsmessig at styret i 

2015 gjennomfører en prosess som evaluerer klubbens organisering. I den grad arbeidet 

avstedkommer endringer som styret finner hensiktsmessige, uttales det videre at det er å 

anbefale at styret gis nødvendige fullmakter til å gjennomføre disse fortløpende, for deretter å 

innarbeide dem i den organisasjonsplanen som vedtas på årsmøtet i februar/mars 2016. 

 

Styrets bemerkning: 

Styret viser til årsmeldingen hvor det er redegjort for behovet for å videreføre arbeidet med 

utvikling av klubbens organisasjonsstrukturer og styrke klubbens samlede virksomhet.   

 

Innstilling fra styret: 

Årsmøtet gir styret fullmakter til å gjennomføre eventuelle endringer i klubbens organisering.  

Endringen skal formaliseres i vedtak til organisasjonsplanen, som vedtas på påfølgende 

årsmøtet.  

 

 

 

 

Bergen, 3. februar 2014 

Styret Bergen CK 


