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Sak 169/14-16 Vedtak om overtakelse av administrasjonen av Fjell Sportsklubb
Buskerud idrettskrets vedtok den 7.mars 2016 at Fjell Sportsklubb taper sitt medlemskap i NIF som
følge av vesentlige mislighold av sine medlemsforpliktelser. Vedtaket trer ikke i kraft før klagesaken
er avgjort jf. NIFs lov § 10-2 (3). Klagen er for tiden til behandling hos NIF sentralt.
I etterkant av vedtaket om tap av medlemskap har Buskerud idrettskrets jobbet med en
«beredskapsplan» for å sikre videre aktivitet og forsøkt å tilrettelegge for at idrettslaget skal drives og
organiseres på en måte som gjør at medlemsvilkårene i NIF er oppfylt. Sentralt for arbeidet har vært å
sikre at medlemmene i idrettslaget skal ha et aktivitetstilbud dersom idrettslaget skulle gå konkurs,
miste medlemskapet i NIF, eller ikke klare å gjøre opp sine forpliktelser til NFF Buskerud. Det
konstateres at Fjell Sportsklubb i etterkant av vedtaket av 7.mars ikke har lyktes med å foreta de
nødvendige endringer av økonomisk og organisatorisk art for å sikre medlemmene et aktivitetstilbud.
Fjell Sportsklubb avholdt sitt ordinære årsmøte 31.mars og med et fortsettende årsmøte den 7.april.
Det ble valgt et interimstyret på årsmøte 31.mars som dessverre valgte å fratre på møtet 7.april. Det
var ikke mulig å gjennomføre et fullverdig valg. Derfor ble styret bestående av 7 menn valgt under ett,
med frist til 11.april 2016 kl. 14.00 til å konstituere seg i ihht. NIFs lov. Det var ingen kvinner blant de
fremmøtte medlemmene på årsmøtet, og det ble heller ikke valgt inn noen kvinner i styret. Dette til
tross for at en observatør fra Buskerud idrettskrets gjorde årsmøtet oppmerksom på at et styre
bestående utelukkende av menn ikke oppfyller kravene til kjønnsfordeling etter NIFs lov § 2-4.
Buskerud idrettskrets ble enig med det nyvalgte styret i Fjell Sportsklubb at de skulle utarbeide en
tiltaksplan, og partene ble enige om at denne skulle presenteres under et møte mellom partene på
Idrettens Hus den 11. april 2016 kl .1400. Samme dag mottok Buskerud idrettskrets kopi av brev sendt
fra NFF Buskerud til Fjell Sportsklubb der det varsles om at idrettslaget ikke har betalt forsikringer,
lagspåmeldinger og klubbavgift for sesongen 2016. Som følge av dette ville NFF Buskerud frata
idrettslaget retten til å stille lag i alle konkurranser dersom kravet ikke er betalt innen tre uker.
Buskerud idrettskrets anser det for å foreligge grunn til å frykte at idrettslaget er insolvent, og risikerer
konkurs. Hverken idrettslagets årsmøte, eller det nyvalgte styret, synes å ha lagt en tilstrekkelig
beredskap for hvordan aktivitetstilbudet for medlemmene i Fjell Sportsklubb skal kunne videreføres
dersom idrettslaget mister retten til å delta i fotballkonkurranser. Buskerud idrettskrets mener det
foreligger en akutt fare for at idrettslagets aktivitetstilbud kan bortfalle innen kort tid, enten gjennom
at idrettslaget ikke betaler forsikringer, lagspåmeldinger og klubbavgifter eller at idrettslaget går
konkurs, eller taper medlemskapet i NIF. Dette vil ramme samtlige av idrettslagets medlemmer,
herunder barn og unge.

1

For å unngå en slik situasjon er det avgjørende at det umiddelbart blir tatt kontroll over den
økonomiske situasjonen i idrettslaget og igangsatt tiltak for å sikre at idrettslagets medlemmer har et
lokalt aktivitetstilbud uavhengig av de økonomiske og organisatoriske utfordringene i Fjell
Sportsklubb.
Etter NIFs lov § 2-3 (3) kan overordnet organisasjonsledd når det foreligger særlige grunner, overta
administrasjonen av underordnet ledd og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv. Buskerud
idrettskrets finner vilkårene oppfylt, og fatter derfor vedtak om å overta administrasjonen av Fjell
Sportsklubb med umiddelbart virkning.
I møte med Fjell SK 11.april ble det fremlagt et organisasjonskart og funksjonsbeskrivelser for de
nåværende tillitsvalgte i klubben. Det ble også lagt frem et budsjett og en tiltaksplan for å få klubben i
økonomisk balanse. Budsjettet inneholdt en reduksjon på kostnadsposter som har vært høye. Blant
disse er godtgjørelse for styremedlemmer og trenere. Nedbetalingsplan med IKAS er også iverksatt.
Tiltaksplanen inneholdt også store holdningsendringer som er i tråd med NIFs verdier. Det vil i løpet
av 2016 bli arrangert en rekke dugnader som skal generere gode inntekter, blant annet gjennom kiosk
salg og salg av mat under utvalgte festivaler i området. Leieinntekter på klubbhuset har også kommet
med i budsjett, noe som utgjør en betydelig potensiell inntektskilde.
Hensikten med å ta idrettslaget under administrasjon og oppnevne et interimstyret er å påse at styret
bestående av 7 menn som ble valgt på årsmøtet gjennomfører tiltakene som presentert 11.april, samt
hjelpe idrettslaget til å innfri NIFs medlemsforpliktelser. Interimstyret og utvalget vi bestå inntil
aktiviteten er sikret og et nytt ekstraordinært årsmøte har gjennomført et nytt valg i hht. NIFs lover.
Vedtak:
1. Buskerud idrettskrets overtar med umiddelbar virkning administrasjonen av Fjell
Sportsklubb med hjemmel i NIFs lov § 2-3 (3).
2. Styreleder i Buskerud idrettskrets gis fullmakt til å oppnevne et interimstyre for Fjell
Sportsklubb.

Styremøteprotokollen er godkjent.
Sted: På epost……………

Dato: 14.april 2016…………………
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