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Denne sammenslåingsplan (”Sammenslåingsplanen”) er inngått mellom: 

som overdragende organisasjon 

i. Rosenborg Ballklubb Kvinner 

 
Adresse: Haakon VII's gate 2 B, 7041, Trondheim 
Kommune: Trondheim 
Org nr:  874 242 292 

(heretter benevnt ”RBKK”) 

og som overtakende organisasjon 

ii. Rosenborg Ballklub 

 
Adresse: Odd Iversens veg 2, 7031, Trondheim 
Kommune: Trondheim 
Org nr:  935 883 571 

(heretter benevnt ”RBK”) 

RBK og RBKK er i det følgende i fellesskap kalt ”Partene” og hver for seg ”Part”. 

1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE 

RBK starten høsten 2019 arbeidet med å vurdere satsing på kvinnefotball i egen klubb. 
Bakgrunnen for arbeidet var et ønske om økt sosial bærekraft og likeverd mellom herre- og 
kvinnefotballen. Flere modeller ble vurdert, blant annet å starte egen satsing. Det 
alternativet som fremsto som mest fornuftig, sannsynlig og ønskelig, var å inngå et 
samarbeid med daværende Trondheims-Ørn (Ørn). Ørn var på det tidspunktet i startgropen 
for en ny satsing på sitt Toppserien-lag og akademi. 

RBK og Ørn startet samtaler, og det ble raskt klart at samarbeid, med en sammenslåing på 
sikt, var ønsket fra begge parter. Tiden frem mot årsmøtene i februar/mars 2020 ble brukt til 
forventningsavklaringer, diskusjoner rundt kultur og likeverd, samt markeds-, media-, 
anleggs- og finansielle avklaringer. 

Årsmøtet i RBK vedtok i februar 2020 en prinsipiell 5-års plan, en slags forlovelsesperiode for 
å se om kultur, marked, økonomi samt øvrige indikatorer stemte overens. Årsmøtet i Ørn i 
samme periode gikk ett skritt lengre ved å vedta navneendring til Rosenborg Ballklubb 
Kvinner.  

Våren 2020 startet samarbeidet mellom de klubbene opp med fokus på erfaringsutveksling 
rundt det sportslige, kommersielle avtaler, mediehåndtering, administrative rutiner og 
anlegg. Fra og med 2021 tok RBKs administrasjon over økonomi- og HR funksjonene fra 
RBKK. I tillegg koordineres markedsaktiviteter mellom de to klubbene.  

RBKK har etter navneendringen fått umiddelbar respons på sin satsing, så vel sportslig som 
markedsmessig, samt på mediasiden. Interessen for kvinnefotball økte betydelig - noe som 
materialiserte seg gjennom økte markedsinntekter og betydelig økt «trøkk» fra lokal- og 
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riksmedia. RBKs partnere oppfattet allerede i 2020 at klubbene var ett, og ville støtte begge 
toppsatsingene fremover. RBK tror ikke man vil kunne tiltrekke seg store partnere uten en 
satsning på kvinnefotball i fremtiden. Dette er en endring RBK ønsker å forsterke og være 
med å på. 

Et sammenslått RBK vil ha et større markedspotensial enn hva klubbene har hver for seg. En 
stadig større andel av markedspotensialet til fotballklubber ligger i god synlighet i sosiale og 
tradisjonelle medier. En sammenslåing vil hjelpe RBK å nå ut til flere ulike målgrupper 
sammenlignet med tidligere. 

På bakgrunn av vurderingene og tilbakemeldinger på medlemsmøter i begge 
organisasjonene i perioden etter årsmøtene i 2020 mener styrene i RBKK og RBK at det er 
grunnlag til å forsere prosessen og foreslå for sine respektive årsmøter at organisasjonene 
slås sammen. RBK er overtakende organisasjon og RBKK er overdragende organisasjon i 
sammenslåingen. 

2. FREMGANGSMÅTE FOR SAMMENSLÅINGEN 

Sammenslåingen gjennomføres ved at hele den igangværende virksomheten bestående av 
samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i RBKK overføres til RBK. Bygning med 
bygningsnummer 300654478 på gårdsnummer 413 og bruksnummer 6 i Trondheim 
Kommune overføres til RBK. 

RBKK slettes ved sammenslåingens rettslige ikrafttredelse. RBK fortsetter som organisasjon 
etter sammenslåingen med uendret foretaksnavn og forretningskommune. 

2.1. Innstilling til valg i styrende organ i det Sammenslåtte RBK 

Styret i det sammenslåtte RBK skal i en overgangsperiode på 2 år fra vedtak av 
Sammenslåingsplanen i årsmøtet bestå av 9 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav;  

i. 3 medlemmer innstilles for 2 år og 1 varamedlem innstilles for 1 år av RBKK i sitt 
Årsmøte.  

ii. 3 medlemmer innstilles for 2 år og 1 varamedlem innstilles for 1 år av RBK i sitt 
Årsmøte. De 3 medlemmene av styret som ikke er på valg fortsetter ut sin periode i 
det sammenslåtte RBK. Nestleder i RBK fortsetter som ordinært styremedlem i det 
sammenslåtte RBK. 

iii. Styrets leder i det sammenslåtte RBK innstilles av Årsmøtet i RBK, mens styrets 
nestleder innstilles av Årsmøtet i RBKK. 

Valgkomiteen i det sammenslåtte RBK skal i en overgangsperiode på 2 år fra vedtak av 
Sammenslåingsplanen i årsmøtet bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav; 

i. 1 medlem innstilles for 2 år, 1 medlem innstilles for 1 år og 1 varamedlem innstilles 
for 1 år av RBKK i sitt Årsmøte. 

ii. 1 medlem innstilles for 2 år og 1 varamedlem innstilles for 1 år av RBK i sitt Årsmøte. 
De 2 medlemmene av valgkomiteen som ikke er på valg fortsetter ut sin periode i 
det sammenslåtte RBK. 

iii. Leder av Valgkomiteen innstilles av RBK i sitt Årsmøte. 
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Kontrollutvalget i det sammenslåtte RBK skal i en overgangsperiode på 2 år fra vedtak av 
Sammenslåingsplanen i årsmøtet bestå av 3 medlemmer med 2 varamedlemmer, hvorav; 

i. 1 medlem innstilles for 2 år og 1 varamedlem innstilles for 1 år av RBKK i sitt 
Årsmøte 

ii. 1 varamedlem innstilles for 1 år av RBK i sitt Årsmøte. De 2 medlemmene av 
kontrollutvalget som ikke er på valg fortsetter ut sin periode i det sammenslåtte 
RBK. 

Sammenslåingsplanen med vedlegg skal fremlegges for endelig vedtakelse av årsmøtene i 
RBKK og RBK. 

2.2. Innstilling til valg i styrende organer i RBKK i perioden mellom Årsmøtet 2022 og 
rettslig ikrafttredelse av sammenslåingen 

I overgangsperioden mellom vedtak av Sammenslåingsplanen og rettslig ikrafttredelse av 
sammenslåingen skal styret i RBKK bestå av leder, nestleder og 2 medlemmer og 1 
varamedlem, valgkomiteen bestå av 2 medlemmer og 1 varamedlem og kontrollutvalget 
bestå av 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

3. SAMMENSLÅINGENS BETYDNING FOR MEDLEMMENE 

Medlemmer i RBK påvirkes ikke av sammenslåingen. Alle medlemmer i RBKK vil umiddelbart 
etter at sammenslåingen rettslig har tredd i kraft overføres til RBK, hvor de vil få samme 
rettigheter som eksisterende medlemmer. For å bli registrert som medlem i RBK må 
vedkommende være registrert som medlem i RBKK på tidspunktet for rettslig ikrafttredelse 
av sammenslåingen eller ha meldt og godtgjort sitt medlemskap i RBKK kjent overfor en av 
Partene. 

I tilfellet der enkeltpersoner er medlem i begge organisasjonene vil medlemskapet med 
lengst ansiennitet videreføres RBK. 

4. TIDSPUNKTER FOR GJENNOMFØRING AV SAMMENSLÅINGEN 

4.1. Vedtak av Sammenslåingsplanen 

Ved vedtak av Sammenslåingsplanen inntrer følgende virkninger: 

i. Lovene i RBKK er endret som angitt i Sammenslåingsplanen punkt 5.1 

ii. Lovene i RBK er endret som angitt i Sammenslåingsplanen punkt 5.2. 

4.2. Rettslig ikrafttredelse 

Sammenslåingen trer rettslig i kraft når Foretaksregisteret har registrert innsendt melding 
om gjennomføring av sammenslåingen. Det tas sikte på at rettslig ikrafttredelse skjer 1. 
januar 2023, i henhold til Norges Fotballforbunds lover og regler som hindrer en tidligere 
dato da seriespillet for sesongen 2022 allerede har startet ved gjennomføring av årsmøtene. 

Ved ikrafttredelse av sammenslåingen inntrer følgende virkninger: 

i. RBKK er endelig oppløst og slettet. 
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ii. Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende RBKK er overført til RBK i 
samsvar med Sammenslåingsplanens bestemmelser. 

4.3. Regnskapsmessig gjennomføring 

Sammenslåingen gjennomføres med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2023. Alle 
transaksjoner, inntekter og kostnader knyttet til de eiendeler, rettigheter og forpliktelser 
som RBK skal overta ved sammenslåingen, tilordnes fra dette tidspunkt RBK. 

Sammenslåingen skjer med regnskapsmessig kontinuitet slik at RBK viderefører 
regnskapsførte verdier av de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som ved sammenslåingen 
overtas fra RBKK. 

5. RETTSLIGE BESLUTNINGER I ORGANISASJONENE 

5.1. RBKK 

Det foreslås at Årsmøtet i RBKK treffer følgende beslutning: 

”Sammenslåingsplan datert onsdag 13. april 2022 for sammenslåing mellom RBKK og RBK 
godkjennes. Dette innebærer at organisasjonen oppløses for sammenslåing med RBK ved 
rettslig ikrafttredelse 1.januar 2023.” 

Det foreslås videre at Årsmøtet i RBKK i anledning sammenslåingen treffer følgende vedtak 
om lovendring: 

i. lovene til å lyde: 

§ 16, 14. a) – Styre med leder, nestleder, 2 styremedlemmer for 1 år, 1 varamedlem 
for 1 år. 
 
§ 16, 14. b) – Kontrollutvalg bestående av 2 medlemmer med 1 varamedlem  
 
§ 16, 14. d) – Valgkomite med leder og 1 medlem og 1 varamedlem. 

§ 21, (3) nytt tillegg – Det velges 2 medlemmer for 1 år. 1 varamedlem velges for 1 
år. 

§ 22 nytt tillegg – Valgkomiteens leder velges for 1 år. Det velges 1 medlem for 1 år.  
1 varamedlem velges for 1 år. 

5.2. RBK 

Det foreslås at Årsmøtet i RBK treffer følgende beslutning: 

”Sammenslåingsplan datert onsdag 13. april 2022 for sammenslåing mellom RBKK og RBK 
godkjennes.” 

Det foreslås videre at Årsmøtet i RBK i anledning sammenslåingen treffer følgende vedtak 
om lovendring: 

i. lovene til å lyde: 

§ 1 (3) siste setning – Klubbens hjemmebaner er Lerkendal Stadion og Koteng Arena. 
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§ 16, 14. a) – Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer for 2 år, 2 
styremedlemmer for 1 år og 2 varamedlemmer for 1 år. Valgt styre i klubben 
fungerer som, eller oppnevner styre i klubbens heleide datterselskaper. 
 
§ 16, 14. b) – Kontrollutvalg bestående av leder, 2 medlemmer med 2 
varamedlemmer.  
 
§ 16, 14. d) – Valgkomite med leder og 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.  
 
§ 21, (3) – Det velges 3 medlemmer for 2 år. 2 varamedlemmer velges for 1 år. 

§ 22, 3. ledd – Valgkomiteens leder velges for 1 år. Det velges 2 medlemmer for 2 år 
og 2 medlemmer for 1 år.  2 varamedlemmer velges for 1 år. 

6. SAMMENSLÅINGENS BETYDNING FOR ANSATTE 

De ansatte i RBK påvirkes ikke av sammenslåingen og opprettholder sine ansettelsesforhold 
med uendrede lønnsvilkår og rettigheter. 

Spillere og trenere i RBKK overføres til RBK med uendrede lønnsvilkår og rettigheter. 
Administrativt ansatte i RBKK overføres til Rosenborg Sport AS (org.nr 943 302 715), et 
heleid datterselskap av RBK, med uendrede lønnsvilkår og rettigheter. Ansiennitet 
opparbeidet i RBKK overføres i sin helhet til RBK og Rosenborg Sport AS. Det overtakende 
selskap, sammen med datterselskap, overtar fullt ut det overdragende selskaps forpliktelser 
overfor de overførte ansatte. 

Alle ansatte i begge selskaper vil bli informert om sammenslåingen og gitt anledning til å 
drøfte og uttale seg om sammenslåingen i samsvar med gjeldene regelverk i idretten og 
arbeidsmiljøloven. 

7. RÅDIGHETSBEGRENSNINGER 

Ingen av Partene – eller selskaper som inngår i deres konsern – skal fra inngåelsen av 
Sammenslåingsplanen opptre i strid med bestemmelsene i planen. 

RBK og RBKK skal ikke uten den annen Parts forutgående samtykke beslutte eller foreta 
vesentlige investeringer, salg av virksomhet eller forandringer i sin virksomhet eller 
kapitalstruktur, utdelinger, eller andre disposisjoner som er av vesentlig betydning for 
sammenslåingen eller som faller utenfor rammen av ordinær drift. Disse begrensningene 
gjelder ikke handlinger som er forutsatt i Sammenslåingsplanen, eller som er nødvendige for 
å gjennomføre sammenslåingen. 

8. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV SAMMENSLÅINGEN 

Gjennomføring av sammenslåingen skal være betinget av at: 

i. Partene oppnår alle tillatelser fra offentlige myndigheter, Norges Idrettsforbund, 
Norges Fotballforbund eller andre instanser som er nødvendige for å gjennomføre 
sammenslåingen i henhold til Sammenslåingsplanen. Det er videre en forutsetning at 
tillatelsene ikke inneholder vilkår som vil ha vesentlig negativ betydning for den 
sammenslåtte organisasjonen, med mindre Partenes styrer er enige om at 
virkningen for den sammenslåtte organisasjonen ikke vil ha vesentlig negativ 
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betydning når det tas hensyn til kompensasjon som eventuelt måtte bli avtalt i 
denne forbindelse. 

ii. Eventuelle tredjepartssamtykker som måtte være nødvendige for gjennomføring av 
sammenslåingen er gitt, med mindre Partenes styrer er enige om at virkningen for 
den sammenslåtte organisasjonen ikke vil ha vesentlig negativ betydning når det tas 
hensyn til kompensasjon som eventuelt måtte bli avtalt i denne forbindelse.  

iii. Fristen for innsigelser fra kreditorene er utløpt for begge Partene, og forholdet til 
kreditorer som i tilfelle har fremsatt innsigelse, er avklart eller håndtert på annen 
måte i samsvar med gjeldene lover og regler. 

iv. Det ikke frem til årsmøtene i RBK og RBKK har inntrådt omstendigheter vedrørende 
den annen Part som vesentlig endrer grunnlaget for sammenslåingen. 

v. Det ikke i perioden mellom årsmøtene i RBK og RBKK frem til rettslig ikrafttredelse 
har inntrådt omstendigheter vedrørende den annen Part som vesentlig endrer 
grunnlaget for sammenslåingen. 

vi. Sammenslåingsplanen er godkjent med nødvendig flertall på årsmøtene i RBK og 
RBKK, og styret, valgkomite og kontrollutvalg velges på årsmøtet til RBK i samsvar 
med punkt 2 i Sammenslåingsplanen. 
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9. TIDSPLAN FOR GJENNOMFØRING AV SAMMENSLÅINGSPLANEN 

Start Frist Organisasjon Beskrivelse 

 25.10.21 RBK Styret i RBK behandler Sammenslåingsplanen. 

 02.11.21 RBKK Styret i RBKK behandler Sammenslåingsplanen. 

25.10.21 01.01.22 RBK Kreditorer og leverandører kontaktes og hvor nødvendig 
innhentes samtykke til sammenslåingen. 

25.10.21 03.02.22 RBKK Valgkomiteen i RBKK arbeider med å finne 3 kandidater 
til styret og 1 kandidat til kontrollutvalget i det 
sammenslåtte RBK 

25.10.21 03.02.22 RBK Valgkomiteen i RBK arbeider med å finne 3 kandidater til 
styret og 2 kandidater til kontrollutvalget i det 
sammenslåtte RBK 

 24.03.22 RBK og RBKK Medlemmene kalles inn til et (felles) informasjonsmøte 

 27.03.22 RBK og RBKK Innkalling til to Årsmøter sendes ut – RBKK og RBK 

 13.04.22 RBK og RBKK Styremøte(r). De respektive styrene vedtar endelig 
versjon av Sammenslåingsplanen. Frist for å melde inn 
saker til Årsmøtet. Styrene i RBKK og RBK vedtar 
lovteksten fremmet for de respektive Årsmøtene. 

 20.04.22 RBK og RBKK Utsendelse av agenda og underlag til to Årsmøter – RBKK 
og RBK. 

 27.04.22 RBKK RBKK avholder Årsmøtet og vedtar sammenslåingen 
mellom RBK og RBKK som beskrevet i denne 
Sammenslåingsplan. RBKK velger et styre bestående av 4 
medlemmer og 1 varamedlem, en valgkomité bestående 
av 2 medlemmer og 1 varamedlem og et kontrollutvalg 
bestående av 2 medlemmer og 1 varamedlem.  

 27.04.22 RBK RBK avholder Årsmøtet og vedtar sammenslåingen 
mellom RBK og RBKK som beskrevet i denne 
Sammenslåingsplan. RBK velger et styre bestående av 9 
medlemmer og 2 varamedlemmer, en valgkomité 
bestående av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer og et 
kontrollutvalg bestående av 3 medlemmer og 2 
varamedlemmer. 

 01.01.23 RBK Medlemmer og eiendeler overføres fra RBKK til RBK. 

 01.01.23 RBK Endringene meldes til Foretaksregisteret og registreres i 
SportsAdmin og sammenslåingen trer rettslig i kraft. 

 01.01.23 RBKK RBKK er endelig oppløst og slettet. 
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10. ENDRINGER I SAMMENSLÅINGSPLANEN 

Partenes styrer skal i fellesskap, på vegne av de involverte organisasjoners årsmøter, kunne 
foreta og gjennomføre mindre endringer i sammenslåingsplanen, forutsatt at endringene 
ikke er vesentlige og ikke er til skade for medlemmene i noen av organisasjonene. Endringer 
i sammenslåingsplanen skal inngås skriftlig. 

11. OFFENTLIGGJØRING OG KONFIDENSIALITET 

Inngåelsen av Sammenslåingsplanen skal offentliggjøres gjennom utsendelse av felles 
pressemelding på slikt tidspunkt som avtales nærmere. 

All informasjon som er og vil bli tilegnet fra den annen Part i anledning sammenslåingen, og 
som ikke er allment kjent, skal behandles konfidensielt og ikke benyttes til andre formål enn 
i forbindelse med sammenslåingen. Dette gjelder likevel ikke dersom plikt til å gi slik 
informasjon følger av lov eller forskrift. I slike tilfeller skal den som er pålagt å gi 
informasjon, så vidt mulig konsultere den annen Part før informasjonen gis. 

12. KOSTNADER 

Kostnadene i anledning sammenslåingen skal dekkes av RBK. 

13. VEDLEGG 

Denne sammenslåingsplanen har følgende vedlegg: 

i. Lovene for RBK og RBKK (pr dato for sammenslåingsplanen) 

ii. Siste årsregnskap, årsberetning (hvis påkrevd etter regnskapsloven) og 
revisjonsberetning for RBK 

iii. Siste årsregnskap, årsberetning (hvis påkrevd etter regnskapsloven) og 
revisjonsberetning for RBKK 
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14. SIGNATURER 

 

 

sted, dato 

Styret i Rosenborg Ballklubb Kvinner: 
 
 
 
 

Ørjan Engen  Kristine Åseng  Nils Skutle 
Styreleder  Styremedlem  Styremedlem 

Gro Eide  Marte Wivestad  Ingrid Agathe Romslo 
Meyer 

Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem 
 
 
 
 

sted, dato 

 
Styret i Rosenborg Ballklub: 

 
 
 
 

Ivar Johannes Koteng  Svein Tore Samdal  Cecilie Gotaas Johnsen 
Styreleder  Styremedlem  Styremedlem 

Karen Espelund  Rune Bratseth  Vigdis Harsvik 
Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem 

Michael Cristopher Stilson     
Styremedlem     
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sted, dato 

 
Styret i Rosenborg Sport AS: 

 
 
 
 

Ivar Johannes Koteng  Svein Tore Samdal  Cecilie Gotaas Johnsen 
Styreleder  Styremedlem  Styremedlem 

Karen Espelund  Rune Bratseth  Vigdis Harsvik 
Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem 

Michael Cristopher Stilson     
Styremedlem     

 
 



























































 Tall i hele 1000

 Regnskap 
2020 

 Budsjett   
2021 

 Regnskap    
2021 

 Budsjett   
2022 

 Budsjett   
2022 

 Regnskap    
2021 

 Budsjett   
2021 

 Regnskap 
2020 

Salgsinntekt
2 505              26 720           15 267           25 700           Billett- og arrangementsinntekter, inkl cupoppgjør 25 700           15 267           26 720           2 505              

52 091           74 650           55 679           70 000           Partner-, reklame- og VIP inntekter 70 000           55 679           74 650           52 091           
17 951           20 000           16 559           35 000           Gevinst salg spillere / utleie spillere 35 000           16 559           20 000           17 951           

Annen driftsinntekt
17 761           4 100              12 694           1 500              UEFA 1 500              12 694           4 100              17 761           
20 487           28 740           20 277           28 880           TV- og mediainntekter 28 880           20 277           28 740           20 487           
10 672           12 497           9 658              11 492           Andre inntekter 23 651           20 869           23 841           21 383           
25 128           -                  12 933           -                  Kompensasjonsordningen ifm covid-19 -                  12 933           -                  25 312           

146 595         166 707         143 068         172 572         SUM DRIFTSINNTEKTER 184 731         154 278         178 051         157 491         
Kostnader sport, arrangement og marked

5 785              8 984              6 545              8 517              Arrangementskostnader og baneleie 4 017              3 526              4 484              2 247              
9 603              19 608           11 825           17 351           Partner, reklame- og VIP kostnader 17 351           9 342              19 608           7 523              
7 619              10 017           11 149           9 845              Trenings-, utstyrs- og reisekostnader lag 9 524              10 800           9 696              7 063              
2 772              881                 643                 1 601              Spiller- og overgangskostnader 1 601              643                 881                 2 772              

92 964           94 555           98 777           96 259           Lønnskostnad 96 398           99 332           94 694           93 100           
42 039           21 067           27 659           25 389           Av- og nedskrivning 33 734           35 946           29 093           50 142           

Andre driftskostnader
7 500              6 107              9 046              6 216              Drift eiendommer og baner 11 229           14 054           11 613           11 476           
4 526              4 746              6 021              6 049              Administrasjonskostnader 2 697              5 278              1 992              2 282              
4 542              7 826              7 352              7 425              Andre driftskostnader 6 527              6 901              7 215              6 028              
3 146              4 367              2 926              5 666              Andel felleskostnader NTF 5 666              2 926              4 367              3 146              

180 495         178 157         181 943         184 318         SUM DRIFTSKOSTNADER 188 742         188 749         183 642         185 779         

-33 900          -11 450          -38 876          -11 746          DRIFTSRESULTAT -4 012            -34 471          -5 591            -28 289          

142                 20                   67                   23                   Annen renteinntekt 73                   597                 120                 264                 
508                 500                 508                 500                 Renteinntekt konsernselskap -                  -                  

-541                -520                -752                -377                Annen finanskostnad -6 561            -5 127            -4 529            -4 916            
109                 -                  -178                146                 RESULTAT FINANS -6 488            -4 530            -4 409            -4 652            

-33 792          -11 450          -39 054          -11 600          ÅRSRESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD -10 500          -39 001          -10 000          -32 941          

BUDSJETT 2022 Rosenborg Ballklub KonsernRosenborg Ballklub

 



 

S_8315186/1_40004606 

 
LOV FOR ROSENBORG BALLKLUB  
Stiftet 19. mai 1917 
Vedtatt av styret 20.januar 2020 og årsmøtet 13.februar 2020  
 
 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1  Formål 
 
(1) Klubbens formål er å drive fotball på amatør- og profesjonelt nivå, organisert i Norges 

idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), samt å bidra til å utvikle 
fotballspillet i Norge – spesielt i Midt-Norge. 

 
(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd, og gi grunnlag for et 

godt miljø for alle medlemmer. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som 
idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 
(3) Klubbens farger er sort og hvitt. Klubbens merke har sort bunn og hvitt vertikalt felt. 

Bokstaver og årstall er i hvitt på sort bunn, unntatt bokstav B som er sort på hvitt vertikalt 
felt. Klubbens hjemmebane er Lerkendal stadion. 

 
§ 2  Organisasjon 
 
(1)  Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  
 
(2)  Klubben er medlem av Norges Fotballforbund. 
 
(3)  Klubben er medlem av NIF gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets, hører hjemme i 

Trondheim kommune, og er medlem av Trondheim idrettsråd. 
 
(4)  Klubben skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 

regelverk gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov.  
 
§ 3  Medlemmer 
 
(1)  For at en person skal opptas i klubben må vedkommende:   

a) Akseptere å overholde klubbens og overordnede organisasjonsledds 
 regelverk og vedtak.      
b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til klubben og andre 

organisasjonsledd i NIF.  
 

(2)  Styret i klubben kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, 
skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale 
seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket 
kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til 



Side 2 av 13 

 
 

S_8315186/1_40004606 

klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, 
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  

 
(3)  Medlemskap i klubben er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. Opptak av nytt 

medlem skal straks føres inn i medlemskartoteket. Ved innmelding oppgis alder og bopel 
og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet NIF. (to siste pkt ikke 
nødvendig, men sikkert praktisk i dette tilfellet) 

 
(4)  Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk 

og vedtak. 
 
(5)  Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 
 
(6)  Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 
medlemskap i klubben og skal strykes fra lagets medlemsliste.  

 
(7) a) Styret i klubben kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på 

inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken 
og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt 
informere om klageadgang.  

 
b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av 
ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling 
av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må 
deretter avholdes innen én måned. 

 
 c) Ved fratakelse av medlemskap kan klubbens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre 

uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til klubbens styre, som eventuelt kan 
omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, 
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Klubbens vedtak trer ikke i kraft før 
klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

 
(8) Klubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd 

med forskrift gitt av Idrettsstyret. 
 
(9) Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse til medlemmer som har utført særdeles 

fortjenestefullt arbeid for klubben.  
 
 Æresmedlemskap besluttes av styret etter innstilling fra en av styrets særskilt oppnevnte 

komité i henhold til instruks fastsatt av årsmøtet. 
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II. TILLITSVALGTE  
 
§ 4   Kjønnsfordeling 
 
(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer 

mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité 
mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge 
kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til 
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre 
personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen 
gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med 
ved beregningen av kjønnsfordelingen.  
 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal 
styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der 
nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende 
til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  
(3)  Idrettsstyret kan pålegge klubben å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt 

årsmøte eller foreta ny oppnevning. 
 

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen for ett valg/oppnevning.   

 
 
§ 5  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 
(1)  For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne 

velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må 
man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og 
ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.   

 
 (2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i klubben: medlem av 

styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. 
    
(3)  Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle 
konkurranseaktiviteten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes 
fordel. 

 
(4)  Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben.  
b)  Styret i klubben har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben.  
c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger 

innenfor sitt arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet 
innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.  
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(5)  Møte- og talerett: 

a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i   
  klubben. 

b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde. 

 
§ 6  Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  
 
(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som: 

a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, 
eller 

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra klubben i løpet av et kalenderår.  
 

(2) En arbeidstaker i klubben har ikke stemmerett på klubbens årsmøte, og er ikke valgbar til 
styre, råd, utvalg/komité mv. i klubben eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt 
som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan 
ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(3)  En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges 
eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen 
skjer.   

 
(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at klubben gir de ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til klubbens styre. 
 
(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt 

eller oppnevnt.  
 
(6)   Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for 

et valg/oppnevning.  
 
  
§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben 
 
(1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av klubben som overstiger 1 G i 

løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i klubben eller 
overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær 
med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som 
nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av klubben. 
Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, 
plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 
(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 

oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede 
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organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med 
tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.  

 (3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt 
eller oppnevnt. 

         
(3) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for 

et valg/oppnevning.  
 
 
§ 8 Inhabilitet 
 
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  
a)   når vedkommende selv er part i saken,  
b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende 

linje eller i sidelinje så nær som søsken,  
c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en 

part,  
d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  
 
(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv 
eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt 
på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

 
(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet 

i klubben. 
 
(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 
viker sete.  

        
(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en 

avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  
 
(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold 
som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem 
eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan 
gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 
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(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 
krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner 
grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete 
til avgjørelse. 

 
(8)  Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i klubben.  
 
 
 
§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  
 
(1)  Styrer, komiteer og utvalg i klubben er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til 

stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders 
stemme avgjørende.  

 
(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling1 eller ved fjernmøte2 dersom et flertall av 

medlemmene gir sin tilslutning til dette.. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens 
dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle 
møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre. 

              
(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for klubbens 

medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 
 
§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 
 
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 
 
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  
 
(4) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 

  
 
III. ØKONOMI 
 
§ 11  Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  
 
(1)  Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av 

årsmøtet. Årsmøteregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom 
klubben har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.  

 
(2) Klubben skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. 

Dersom klubben har en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal den 
engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om den 

 
1 For eksempel per e-post. 

2 For eksempel møte per telefon/videokonferanse.  
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ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. Dersom klubben ikke har 
regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende: 

a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret 
og skal omfatte hele klubbens aktivitet. Dersom klubben er inndelt i flere 
grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i 
regnskapet. 

  b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse. 
 c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter 

og klubbens art og omfang tilsier. 
 d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal 

oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 
 e) Bankkonti skal være knyttet til klubben, og skal disponeres av minimum to personer i 

fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i 
fellesskap.  

 
(3)  Klubben skal ha underslagforsikring.  
 
§ 12  Budsjett 
 
(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet.  Eventuelle midler avsatt til kontrollkomitéens arbeid skal spesifiseres 
særskilt.  

 
(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 

dekkes av positiv egenkapital.  
 
(3)       Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.  
 
§ 13  Utlån og garanti 
 
Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med  
betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal  
opplyses i note til årsoppgjøret.  
 
 
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  
 
§ 14  Årsmøtet 
 
(1) Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars 

måned.   
 
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene 

eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på 
klubbens internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres 
tilgjengelig på klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det 
fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som 
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skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. 
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må 
være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

 
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker 
som ikke kan behandles.  

 
(4)  Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer 

og/eller media til å være tilstede, eventuelt beslutte at årsmøtet kun er åpent for 
medlemmer og andre med møterett 

 
(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som 

minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke 
er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 
(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 

oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan 
behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av 
saklisten. 

 
§ 15  Ledelse av årsmøtet 
 
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være 
medlem.  
 
§ 16  Årsmøtets oppgaver 
 
Årsmøtet skal:  
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Velge dirigent(er)  
3. Velge protokollfører(e).  
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.  
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle klubbens årsberetning. 
9. Behandle klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollkomitéets beretning og 
revisors beretning. 
10. Behandle forslag og saker.  
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 
treningsavgifter.  
12. Vedta klubbens budsjett. 
13. Behandle klubbens organisasjonsplan. 
14. Foreta følgende valg: 
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a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer for 2 år og 1 varamedlem for 1 år. Valgt 
styre i klubben fungerer som, eller oppnevner styre i klubbens heleide datterselskaper.  

b) Kontrollkomité bestående av 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.  
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett 

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
d) Valgkomité med leder og 4 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte 
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan. 

 
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. 
varamedlem, 2. varamedlem osv.  
 

15. Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap. 
 

 
§ 17  Stemmegivning på årsmøtet 
 
(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 

med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme 
og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

 
(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om 

det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som 
inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses 
som ikke avgitt.  

 
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer 

enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis 
ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som 
har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige 
kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det 
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
§ 18  Ekstraordinært årsmøte  
 
(1)  Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 2 ukers frist 

etter: 
 

a) Vedtak av klubbens styre eller årsmøte. 
b) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd eller 
c) Skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av klubbens stemmeberettigete medlemmer.  
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(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort 
tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen. 

 
(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete 

medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det 
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten 
krav til minimumsdeltakelse. 

 
(4) Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 

eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  
 
(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er 
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 
§ 19  Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 
 
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til 
klubbens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 
 
§ 20  Klubbens styre 
 
(1) Klubben ledes og forpliktes av styret som representerer klubben utad. Styret er klubbens 

høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styrets leder og ett styremedlem eller to 
styremedlemmer i fellesskap er signaturberettiget. 

 
(2) Styret skal blant annet: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b) Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 

vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge 
for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 
budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

c)  Oppnevne komiteer/utvalg/ og utarbeide mandat/instruks for disse. 
d)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten. 
e) Styret kan meddele prokura.  
f) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom 

årsmøtet ikke har valgt representanter.  
g)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.  

Utarbeide beretning og legge frem revidert regnskap samt tilrettelegge alle saker 
for årsmøtet. 

i) Vurdere de økonomiske behov innen klubben og fordele midlene til de enkelte 
grupper etter opptrukne planer og godkjent budsjett. 

j) Ansette daglig leder og sportslig ledelse og fastsette instruks for disse. 
k) Føre tilsyn med den daglige ledelse og klubbens virksomhet for øvrig. 
l) Innkalle til og avholde medlemsmøter når styret finner det nødvendig, dog minst 

en gang årlig.  
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(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer 
forlanger det. 

 
§ 21  Kontrollkomité 
 
(1) Kontrollkomitéen har følgende oppgaver:  

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet 
organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets 
midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.  

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de 
saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, 
med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med 
revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner 
nødvendig.  

e) Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.  
 
(2) Kontrollkomitéen skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget 
     anser nødvendig for å utføre sine. 
 
 
§ 22  Valgkomité 
 
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem 
innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet, samt honorar til  
styrets leder og medlemmer Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut  
av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at  
vedkommende ikke er aktuell for vervet.  
 
Styrets innstilling til ny valgkomite skal på forhånd drøftes med sittende valgkomite.  
Valgkomiteens innstilling følger årsberetningens tilgjengelighet for medlemmene. 
 
Valgkomiteens leder velges for 1 år. Det velges 2 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 1 år. 
Ett varamedlem velges for 1 år. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges 1 gang slik at 
maksimal funksjonstid blir 4 år. Valgkomiteens leder og varamedlem kan gjenvelges slik at disse 
vervenes funksjonstid også blir 4 år. 
 
§ 23  Grupper  
 
(1) Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens 
organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13. 

 
(2) Dersom klubbens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette 

grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på 

årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan 
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årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på 
kandidater fra gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i klubben. Hovedstyret fastsetter en siste 
frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én 
ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, årsberetning, 
treningsavgift, budsjett og årsplan. 

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt 

av årsmøtet. 
 

(3)     Gruppestyret eller representant for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte  
    forplikte klubben uten fullmakt fra hovedstyret.  

 
 
V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
§ 24  Lovendring 
 
(1)  Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og 

gjøre endringene kjent for klubbens medlemmer så snart de er vedtatt av styret.  
 
(2)  Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben 

etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
Endringene trer i kraft straks med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet 
vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom 
klubbens regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som 
overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs 
regelverk 

  
(4) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av klubben selv med mindre endringene følger av 

NIFs regelverk eller lovnorm. 
 
§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 
 
(1)  Forslag om oppløsning av klubben må vedtas med minst 2/3 flertall på to påfølgende 

årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og 
maksimum 6 måneder senere.   Dersom klubbens årsmøte vedtar oppløsning ved 
enstemmighet, er klubben oppløst uten påfølgende årsmøte. Klubben skal skriftlig varsle 
idrettskrets og særforbund senest 14 dager før klubbens årsmøte behandler forslag om 
oppløsning. 

 
(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om 

sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med 
bestemmelsene om lovendring, jf. § 24. 

  
(3)  Ved utmelding tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis 

det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet 
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opphør av klubben tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent 
av idrettskretsen. Underretning om at klubben skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 
14 dager før klubben holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.  

 
 

















Kontrollutvalgets beretning for 2021 

 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Rosenborg Ballklubb Kvinner sin beretning. 

Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig 

Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med 

organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus 

på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i 

samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte, og avgi en 

uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte. 

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått styrets protokoller, styrets årsberetning for 2021, det styrebehandlede årsregnskapet for 

2021, samt andre dokumenter utvalget har funnet det nødvendig å gjennomgå.  

Vi har gjennomgått revisors beretning for årsregnskapet 2021. For regnskapsrevisjon vises til 

revisjonsberetning. 

Regnskapet viser et underskudd på kr 5 345 866, og ved årsavslutning 2021 reduserte den frie egenkapitalen 

med kr 5 345 866. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

Økonomi 

Kontrollutvalget bemerker seg et betydelig underskudd i årets regnskap og at klubben vil havne i kategori I 

(rød sone) i NFFs kategoriklasser for lisensinnehavere. Dette til tross for at inntektene har økt med  

kr 6 265 606. Underskuddet skyldes i stor grad en vesentlig økning i lønnskostnader, økt av-/nedskrivning 

knyttet til utskifting av kunstgress og økte trenings-, utstyrs- og reisekostnader sammenlignet med tidligere 

år.  

Kontrollutvalget ble framlagt budsjettet for 2022 den 19. april 2022, og har gjennomgått dette. Det er for 

2022 budsjettert med inntekter på kr 22 856 900, og samlede kostnader på 23 506 900, inklusive 

finanskostnader. Dette medfører et budsjettert overskudd på kr 350 000 for 2022.  

Vi ønsker å påpeke viktigheten av at styret etterstreber en økning i egenkapital gjennom positive resultater, 

samt at styret har kontroll på den løpende likviditeten. Etter det kontrollutvalget forstår er dette høyt 

prioritert av styret.  

Informasjonsflyt 

Kontrollutvalget bemerker at informasjonsflyten til komiteen til tider har vært mangelfull gjennom året, noe 

som har påvirket vår mulighet til å være tett på og følge utviklingen løpende. Etter det vi forstår skyldes dette 

til dels at økonomirapportene har vært på etterskudd. Kontrollutvalget påpeker viktigheten av rettidig 



rapportering, både med tanke på økonomirapportene som styringsverktøy internt i klubben, samt ovenfor 

eksterne interessenter som NFF.  

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2021 godkjennes av årsmøtet. 

 

Trondheim, 20. april 2022 

 

    

Andreas Dall Frøseth 

Leder 

  Hilde Horntvedt 

Medlem 

 

 

   

Gry Hege Lervik 

Varamedlem 

   

 



Resultatregnskap
Regnskap 
31.12.21

Budsjett 
2022

Inntekter:
Reklame-/sponsorinntekter 6 350 801 7 675 000
Kampbillettinntekter 861 660 2 260 000
Andre kampdagsinntekter 0 60 000
Medie- og ligasponsoratinntekter 2 144 153 2 585 000
Medlems- og aktivitetsinntekter 28 800 40 000
Andre salgsinntekter 0 0
Leieinntekter 1 844 391 2 150 000
Andre inntekter 6 029 819 7 628 000
SUM Driftsinntekter 17 259 624 22 398 000

Kostnader:
Variable kamp og treningskostnader, inkl. arr. kost 4 798 838 4 049 335
Personalkostn. spillere 6 064 540 6 481 262
Personalkostn. Trenere/medisinsk støtteapp. 3 083 320 3 817 143
Personalkostn. adm./andre 2 242 433 3 205 148
Avskrivning spillerkontrakter 0 0
Nedskrivning spillerkontrakter 0 0
Avskrivninger for øvrig 1 671 174 1 975 471
Nedskrivninger for øvrig 1 132 446 0
Administrasjonskostnader 864 087 545 000
Leie av faste trenings- og kampfasiliteter 0 0
Bane og anleggskostnader egne anlegg 1 307 591 1 288 213
Kostnader reklame/sponsor 262 326 345 000
Salgskostnader 632 10 000
Andre driftskostnader -27 190 795 328
SUM Driftskostnader 21 400 197 22 511 900
DRIFTSRESULTAT I -4 140 573 -113 900
Gevinst/tap ved salg av spillerrettigheter 0 1 600 000
Direkte kostnader ved kjøp av spillerrettigheter 258 487 141 100
Inntekter fra tidligere realiserte spillerkontrakter 0 0
Leie/utleie spillere 0 0
Netto transfer -258 487 1 458 900
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler og andre immaterielle eiendeler 0 0
Driftsresultat II -4 399 060 1 345 000
Finansinntekter 876 5 000
Finanskostnader 947 679 1 000 000
Finansnetto -946 803 -995 000
RESULTAT FØR SKATT -5 345 863 350 000
Skatter 0 0
ÅRSRESULTAT -5 345 863 350 000

Budsjett 2022
Rosenborg Ballklubb kvinner
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LOVNORM FOR IDRETTSLAG 
Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019. 

 

 

LOV FOR ROSENBORG BK KVINNER 

Stiftet 18.05.1917, vedtatt av årsmøtet 27.02.2008, med senere endringer, sist i ekstraordinært 

årsmøte 04.05.2020. 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§ 1       Formål 

 

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (NIF). 

 

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 

skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

 

§ 2       Organisasjon 

 

(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

 

(2)  Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund og de(t) særforbund som idrettslaget er 

medlem av.  

 

(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Trøndelag idrettskrets, og er tilsluttet idrettsrådet i 

Trøndelag.  

 

(4)  Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 

regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.  

 

§ 3       Medlemmer 

 

(1)       For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:   

a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak. 

b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre 

organisasjonsledd i NIF.  

 

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, 

skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale 

seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket 

kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til 

idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, 

sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  
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(3)       Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 

 

(4)  Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk 

og vedtak. 

 

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

 

(6)  Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 

medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.  

 

(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode 

på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for 

saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet 

samt informere om klageadgang.  

 

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av  

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av 

saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må 

deretter avholdes innen én måned. 

 

c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen 

tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt 

kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, 

sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før 

klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

 

(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i 

tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

 

II. TILLITSVALGTE  

 

§ 4       Kjønnsfordeling 

 

(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer 

mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité 

mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge 

kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til 

kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre 

personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen 

gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med 

ved beregningen av kjønnsfordelingen.  

 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 

innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg 
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foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt 

styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  

(3)  Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt 

årsmøte eller foreta ny oppnevning. 

 

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen for et valg/oppnevning.  

 

§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

 

(1)  For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne 

velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må 

man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og 

ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  

 

(2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av 

styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. 

    

(3)  Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle 

konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av 

idrettslagenes fordel.  

 

(4)       Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  

b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.   

c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt    

arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

 

(5) Møte- og talerett: 

a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i 

idrettslaget. 

b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

 

§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  

 

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:  

a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller  

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.       

 

(2) En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke 

valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. 

Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av 

stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 
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(3)  En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges 

eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen 

skjer.    

 

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 

 

(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller 

oppnevnt.  

 

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  

 

  § 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget 

 

(1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1 G 

i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller 

overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med 

vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i 

første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. 

Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, 

plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 

som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan 

heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det 

organisasjonsledd representasjonen skjer.  

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 

oppnevnt. 

         

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  

 

§ 8       Inhabilitet 

 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a)  når vedkommende selv er part i saken,  

b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,  

c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,  

d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et    

     organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  
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(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv 

eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt 

på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

 

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 

idrettslaget. 

 

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 

påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 

viker sete.  

        

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse 

retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

 

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 

medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 

habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 

tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold 

som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem 

eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan 

gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 

krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner 

grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede 

til avgjørelse. 

 

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  

 

§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

 

(1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til 

stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders 

stemme avgjørende.  

 

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 

medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens 

dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle 

møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre. 

 

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for 

idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 
 



  Side 6 av 12 

§ 10     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 

 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

 

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  

 

(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas 

av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom 

idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

 

(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. 

Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor 

og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til 

dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter 

alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende: 

a)  Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret 

og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere 

grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i 

regnskapet. 

b)  Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.  

c)  Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og 

idrettslagets art og omfang tilsier.  

d)  Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal 

oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 

e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i 

fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i 

fellesskap. 

 

(3) Idrettslaget skal ha underslagsforsikring. 

 

§ 12     Budsjett  

(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres 

særskilt. 

(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 

dekkes av positiv egenkapital. 

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 
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§ 13    Utlån og garanti 

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 

sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og 

garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 14     Årsmøtet 

 

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars 

måned. 

 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt 

på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 

internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 

idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at 

dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal 

behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig 

sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort 

tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker 

som ikke kan behandles.  

 

(4)  Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre 

personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for 

medlemmer og andre med møterett. 

 

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som 

minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke 

er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 

oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles 

når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 

§ 15     Ledelse av årsmøtet 

 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være 

medlem.  

 

 

 

§ 16     Årsmøtets oppgaver 
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Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning. 

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning 

[og revisors beretning].  

10. Behandle forslag og saker.  

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 

fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, minst fire styremedlemmer og to varamedlemmer. 

b) Kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst to varamedlemmer.  

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. 

varamedlem, 2. varamedlem osv. 

15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 

 

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet 

 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 

med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, 

og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

 

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder 

flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke 

avgitt.  

 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 

ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke 
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tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 

fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater 

og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

§ 18     Ekstraordinært årsmøte  

 

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist 

etter: 

a) vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte,  

b)  vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller 

c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer. 

 

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort 

tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.  

 

(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede 

medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det 

ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav 

til minimumsdeltakelse. 

 

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 

eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  

 

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er 

lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 

forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

 

§ 20     Idrettslagets styre 

 

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er 

idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

 

(2)       Styret skal blant annet: 

a)  Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b)  Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 

vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at 

idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt 

en forsvarlig økonomistyring. 

c)  Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse. 

d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten. 



  Side 10 av 12 

e)  Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom 

årsmøtet ikke har valgt representanter. 

f)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.  

 

(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer 

forlanger det. 

 

§ 21   Kontrollutvalg 

 

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet   

     organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b)  Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, 

at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske 

rammer.  

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en 

uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 

regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal 

utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for 

å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

  (2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 

utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

 

§ 22 Valgkomité 

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 

frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. 

Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med 

mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende 

ikke er aktuell for vervet. 

 

 

§ 23 Grupper 

 

(1)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 

organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13. 

 

(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å 

opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  

 

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges 

på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. 

Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter 

forslag på kandidater fra gruppen.  
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b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en 

siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med 

minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan 

fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, 

treningsavgift, budsjett og årsplan.   

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt 

gitt av årsmøtet.  

 

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte 

forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret. 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 24     Lovendring 

 

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og 

gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.  

 

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget 

etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet 

vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom 

idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, 

som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med 

NIFs regelverk. 

(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger 

av NIFs regelverk eller lovnorm. 

 

 

 

 

 

§ 25     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 

 

(1)  Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det 

etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. 

Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst 

uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 

14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.  

 

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak 

om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med 

bestemmelsene om lovendring, jf. § 24. 
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(3)  Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret 

hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet 

opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål 

godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til 

idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av 

saken.  

 



Medlemsmøte 24.03.22 - Gruppearbeid Fusjon oppsummert

Omdømme Økonomi/Sponsormarkedet Likeverd Synergier Annet
Omdømme og fremtidsrettet Forventes av sponsormarkedet Foregangsklubb - også innen andre idretter (f.eks 

Kolstad)
Overføring av sportslig kompetanse Publikumstilgang

Befeste at RBK forblir ledende fotballklubb Toget går nå - kan miste fremtidige sponsorer Gir alle like muligheter Intern utvikling - kompetanseoverføring Større eierskap til begge lag
Bedre omdømme gjennom at det blir slutt på RBK 
Kvinner - Ett RBK

Økonomi, kanskje bedre alene - men er et potensial Mulighten til å oppfylle drømmer til alle trøndere, både 
gutter og jenter

Samarbeid om drift og det sportslige Motivasjonen til spillere på begge lag øker - pusher 
hverandre

Viktig for RBKs profil utad Kan felles nå store/større sponsorer Likestilling og like verdier for alle Reduserer de administrative kostnadene Øker følelsene og tilhørigheten til befolkningen - når ut 
til flere

Viktigste fordel er RBKs omdømme Økte sponsorinntekter Viktig signaleffekt for likestilling - "Drømma for aill" Effektivisering av både adm. og sport Større kompetanse i styret

En helhetlig klubb, en familie, RBK blir et "Vi" Klart større sponsortilgang som vil gi større budsjetter 
ved sammenslåing

Styrker den sporlige identiteten - like muligheter Lettere tilgang til ressurser for begge lag Sportslige ambisjoner

Bedre omdømme for RBK Fusjon er viktig signal til sponsormarkedet Alle får like mulighter - likestilling Felles kostnadsreduksjoner - det blir ikke dobbelarbeid For supporterne blir det fint med en klubb å forhold seg 
til

RBK blir en mye mer attraktiv klubb ved fusjon Bedre økonomistyring Et fellesskap - RBK er et "Vi" Felles paraply - fordeler på drift, sport og medisinsk Kommer til å bli enda flere supportere ved en 
sammenslåing.

Omdømmegevinst Komersiell gevinst Likestilling mellom kjønn - FNs bærekraftsmål Tilgang til flere treningsfasiliteter Større engasjement rundt damelaget
Forbedret omdømme for RBK Flere vil støtte klubben med både herre og damelag Både kvinnene og menn har mye å gi til hverander Sterkere felles kultur - Et "Vi"

RBK får en sterkere merkevare Deling av kompetanse mellom lagene Sterkere tilhørighet for hele Trøndelag
Herre og damelagene vil trekke hverandre opp ved 
fusjon

Vanskelig å besvare før man vet hva som er planen

Felles kompetanse og samarbeidspartnere vil gi 
synergigevinster

RBK kommer til å styrke seg gjennom en fusjon

Stordriftsfordeler på økonomi, adm., eiendom, bane og 
driftssiden

Et felles styre vil ha bedre oversikt på begge lag

Herrer og damer kan lære av hverandre Stolthet i Trøndelag
Totale adm.kostnader går ned ved fusjon En felles kultur

RBK går foran - en forgangsklubb

Spørsmål 1: Hva er de viktigste fordelene/mulighetene ved en fusjon? 



Styre Medlemmene Økonomi Annet
Velge et styre som har tillit av medlemmene Medlemmene må være enige om at man ønsker dette Sikkerhetsnett for damene Tydelig på retning for klubben

Riktig sammensatt og kompetent styre Årsmøtet må gi et godt mandat Viktig med god kostnadsstyring for å fordele kostnadere 
riktig og rettferdig mellom lagene

Må fusjonenere nå - hvis ikke går toget

Et sammenslått styre Flertall på årsmøtet Starte arbeid med å realisere synergiene Tydelig strategiplan som følges
Engasjert styre Raushet fra medlemmene Godt økonomisk grunnlag, klare retningslinjer Samarbeid mellom de ulike rollene
Styret må ha en god gjennomføringsstrategi Medlemmene må vise styre tillit Forplikte pratene på et langt løp
Velge kvinnelig styreleder Enstemming årsmøte Fusjon!
Styret bør komme med fordeler for fusjon Medlemmene trenger gode tilbakemeldinger og info fra 

prosessen
Langsiktig tenkning

Styret må sørge for at synergiene blir tatt ut Klare mål
Må få større entusiasme i likestillingen
Entusiasme, åpenhet, kommunikasjon og gode 
prosesser
Sportslig suksess
Tydelig vei fremover
Godt innsalg på verdier til samfunnet - mål og 
suksesshistorier
Fortsatt fokus på kvinnefotballen
Lær av Kolstad - GRIP MULIGHETEN
Fokusjobbing med produktene - sikrer at alle når 
målene sine
Tydelig plan som er transparent og kommuniseres

Spørsmål 2: Hva skal til for å realisere disse mulighetene?



Medlemmene Sport Økonomi Annet
Medlemmene har ikke blitt godt nok ivaretatt gjennom 
prossessen - ikke fått nok informasjon

Bommer sportslig Budsjetter i ubalanse Sponsorer legger press og forstyrrer den demokratiske 
prosessen

Medlemmene ønsker å bli hørt Klubben ikke etterlever målsettningene Frykt for at inntekter blir flyttet fra Lerkendal til Lade og 
kostnadene motsatt vei

Styret

Intern strid mellom medlemmene Har vi gode nok trenere? Damelaget kan blir nedprioritert pga mindre inntekter Kommunikasjonsstrategien

Manglende informasjon fra styret For bredt fokus for styre og adm. kan føre til at begge 
lag sliter med å oppnå suksess

Krav utenfra om likeverd og likelønn gjør at det kan bli 
vanskelig å ta korrekte beslutninger

Ser ingen farer ved fusjon

Fokuset blir tatt bort fra jobben med å få herrelaget 
tilbake på topp.

Det ene laget kan brekke det andre I første omgang vil det være en mis-match pga størrelse

Feil tidspunkt mtp. sportslig status på herrelaget Kan slå negativt ut på sponsorsiden Hvem gjør hva? Hvem ansetter daglig leder, sportslig 
leder og trener?

Bommer sportslig å må bytte trener igjen Samler all økonomisk risiko Styret må finne sin form
Den ene drar ned andre ned ved sportslig tilbakegang Reserver blir tatt fra herreklubben Evt. kulturforskjeller mellomm lag og organisasjoner 

Skal herreklubben være sikkkerhetsnett for 
dameklubben?

At man ikke etterlever målsetninger

Riskio for at den ene avdeling ødelgger for den andre Manglende integrering - intern uro

Herrelaget kan ødelegge for damelaget Hvorfor haste med fusjon?
Kan være man ikke er innovativ nok til å aktivt finne og 
utnytte mulige synergier
Hvordan fordele inntekter/utgifter?
Sportslig satsning kan lide pga. økonomi
Skjevfordeling
Urealistiske forventinger om økonomi

Spørsmål 3: Hva er de viktigste ulempene/truslene ved en fusjon? 



Styre Økonomi Kommunikasjon Medlemmene Annet
Velge et styre som har tillit av medlemmene Jobbe med å selge inn RBKs verdier God kommunikasjon og samarbeid mellom adm., sport 

og medlemmer
Bedre informasjon og større følelse av delaktighet for 
medlemmene

Tydelig strategisk plan med konkrete mål

Samarbeid og åpenhet i styret Klare retningslinjer/vedtekter for økonomistyring God og konstruktiv jobb med media Åpenhet overnfor medlemmene Klare retningslinjer

Må ha god nok ledelse i styret Tett økonomisk oppfølging fra adm. til styret Vi må fortsette med god og tilstrekkelig informasjon Utsette/droppe fusjon

Voksent styre med gjennomføringsevne og kraft Fult medlemsdemokrati på budsjett og regnskap Være åpen Legg herre og damelaget i egne separate 
datterselskaper som igjen kjøper fellestjenester fra 
adm. og eiendomsselskap

Ingen av lagene må utnytte mulighet for kunstig/ulogisk 
prioritering - klare retningslinjer

Åpenhet Klar plan og målsetninger

Beinhard økonomistyring Større innblikk/dokumentasjon i prosessen Felles sesongkort
God budsjettstyring og gode sponsorer Viktig å jobbe konstruktivt med 

kommunikasjonsstrategien
Klare retningslinjer for fordeling

Egne markedsavdelinger
Arbeide mot evt. motsetninger
Må ha gode nok trenere for å oppnå sportslig suksess

Vente med fusjon

Spørsmål 4: Hva kan vi gjøre for å redusere disse ulempene/truslene?
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