Til alle klubbens medlemmer.
Styret mottok 30. mai krav om ekstraordinært årsmøte. Brevet er datert 31. mai og avsender
er Rune Hansen, talsperson for de medlemmer som krever ekstraordinært årsmøte.
Kravet fremsettes med bakgrunn i mistillit til sittende styre, og begrunnelsen for mistilliten
og det følgende kravet om ekstraordinært årsmøte er:
-

Ansatte og arbeidsforhold
Økonomi
Frivillig arbeid
Unnlatelse av å innløse

Styret bekreftet kravet mottatt dagen etter, og informerte om at saken skulle behandles i
styremøte berammet til 5. juni. Styret har nå behandlet saken og det er berammet et
ekstraordinært årsmøte den 28. juni 2017.
Innkalling vil bli sendt ut senest 14. Juni. Sakspapirer, inkludert kopi av tilsendt krav og lister
med oversikt over hvem som krever ekstraordinært årsmøte vil foreligge senest 21. juni.
Styret vil i dag meddele valgkomiteen om det berammede årsmøtet.
Styret har ikke kontrollert at de formelle krav er oppfylt jfr. lagets lov § 17, første ledd
bokstav d. Det er fremsatt krav om valg av nytt styre, og følgende saksliste er foreslått:
1. Valg av ordstyrer
2. Godkjenning av innkallelsen
3. Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen
4a. Mistillitsforslag - behandling
4b. Årsmøtet vedtar å velge nytt styre
5. Valg av nytt styre
Styret ønsker med dette å kommentere bakgrunnen for mistilliten.
Ansatte og arbeidsforhold
Styret tok etter konstituering, initiativ til personalmøter, og det ble umiddelbart gjort vedtak
om å tilsette en konstituert daglig leder i daglig leders fravær.
I personalmøtene har det fremkommet at de ansatte opplever det dårlige miljøet i klubben
som tyngende, og at det sliter på motivasjonen.
Verneombud og konst. daglig leder har vært til stede på styremøte og forklart at årsaken til
dette er et konstant trykk fra medlemmer som ønsker å trekke de ansatte inn i ulike
konflikter. Årsaken til at motivasjon hos de ansatte ikke er som de selv ønsker, er ikke
forårsaket av styrets arbeid eller oppfølging.
Styret ser alvorlig på saken om at medlemmer kontakter de ansatte for å påvirke de til å ta
side i konflikter.
Styret har forut for krav om mistillit sett at forholdene for de ansatte er under enhver kritikk,
og bedriftshelsetjeneste er engasjert for at klubben kan få tilgang til profesjonell bistand og
sikre at klubbens HMS ivaretas profesjonelt.

Styret har i sin virkeperiode fulgt opp alle ansatte i sykefravær iht. lover og forskrifter.
Økonomi
Styret konstituerte seg i mars måned. Ved regnskapsgjennomgang i mars hadde klubben
allerede opparbeidet seg et underskudd på 200.000,-. Styret gikk straks i gang med å skaffe
seg oversikt over situasjon, samtidig som styret konstituerte Tonje Røberg som daglig leder
for å ivareta drift og økonomioppfølging. Klubbens regnskapskontor orienterer styret om at
perioden fra nyttår til juni alltid er utfordrende likviditetsmessig for klubben. Generelt har
likviditeten gjennom hele 2016, og inn i 2017 vært meget presset.
•
•

Leverandørgjelden (klubbens gjeld til leverandører) pr. februar 2017 var på hele
450.000,-.
Kundefordringene (utestående gjeld fra kunder) pr. februar var på skyhøye 601.000,-.

Dette, blant annet, illustrerer klubbens økonomiske situasjon på tidspunktet da styret
overtok i februar. Likeledes viser den underliggende driften vi overtok at vi har for høye
kostnader ift. inntekter.
Klubbens regnskapskontor forklarer grunnlaget for de budsjetter som ble vedtatt på
årsmøtet, og som var fremlagt av det forrige styret til årsmøtet, er budsjettposter som er
fremskrevet ut ifra tallhistorikk fra 2016, med enkelte justeringer. Budsjettene som ble
vedtatt av årsmøtet 2017, er derfor omtrentlige beløp, som ikke er forankret i noen
budsjetteringsprosess.
Tiltak som dette styret har blant annet har iverksatt for å bringe økonomien under kontroll
er:
•
•
•
•
•
•
•

Månedlig rapportering av perioderegnskap (for å bedre økonomistyring/oversikt)
Behandle økonomi på hvert styremøte, og legge møtene til etter 15. hver måned for å
kunne ha ferskest mulig regnskapsrapporter
Tilgang til regnskapsrapporter for styret (online-tilgang) for analyse
Gjennomgang av utestående fordringer, iverksette rutine for purring og inndrivning
av utestående gjeld
Gjennomgang av leverandørgjeld, prioriteringer, og som ansvarlig bestiller, inngå
avtaler med leverandører
Tiltak for å redusere kostnader (muligheter for bedre innkjøpsavtaler)
Se på organiseringen for mer effektiv drift

Styret har ikke hatt anledning på den korte tiden til å kunne iverksette tiltak utover det
nevnt her.
Styret har hatt dialog med kontrollkomiteen, og styret har svart på deres spørsmål
underveis. Styret har også invitert komiteen til et styremøte for ekstra gjennomgang av
økonomien. Kontrollkomiteen har ikke kommet med noe form for rapport eller
tilbakemelding på styrets arbeider etter at styrets svar er gitt. Styret har fått bekreftet at
kontrollkomiteen ikke har levert noe rapport i sammenheng med fremsatte mistillit.

Frivillig arbeid
Styret er orientert om det faktum at enkelte medlemmer har innstilt, eller lagt ned sine
frivillige verv og bidrag til dugnad. Årsakene til dette er flere, og styrets innstilling er at dette
er trist for klubben. Det at medlemmer i perioder vil ha anledning til å bidra mer eller
mindre, er noe som alle klubber vil oppleve, men det å organisert boikotte frivillig arbeid er
et virkemiddel som styret i dette idrettslaget tar sterk avstand fra. Styret får
tilbakemeldinger fra medlemmer som ikke boikotter, hvor de opplever seg nærmest
«uthengt» av enkelte på grunn av at de fortsatt velger å stille opp.
Slike virkemidler skader ikke styret dirkete, men det skader våre medlemmer, vårt
omdømme og ikke minst aktivitetene for våre barn og unge.
Styre kan ikke annet enn å takke de som fortsatt bidrar, og som må ta i ekstra tak for at
dette idrettslaget skal kunne drive sportslig aktivitet med det høye aktivitetsnivået som
klubben har.
Unnlatelse av å innløse
Styret tolker det som at det rettes mistillit på dette punktet fordi vi ikke har innløst
innskuddene for bokser til begge de oppstallører som har bedt om utbetaling av sitt
innskudd.
Krav 1: Den ene oppstalløren fremsatte sitt krav 31. januar, og styret mottok kravet 7. mars.
Klubben fikk tilbakebetalt denne oppstallørens innskudd på 50.000,- den 26. april.
Krav 2: Den andre oppstalløren fremsatte sitt krav 22. februar, dagen etter at styret ble
valgt. Styret jobber med å innløse også dette innskuddet på 50.000,-, og har som ambisjon at
vi skal klare dette medio Juni.
Begge oppstallører har vært løpende orientert om prosessen.
Avslutningsvis ønsker styret å påpeke at styret ikke på noe tidspunkt før 30. mai, da kravet
om ekstraordinært årsmøte ble fremmet, har mottatt noen saker som medlemmer har
ønsket å ta opp med styret. Vi har gjennomført to medlemsmøter uten at det er spilt inn
saker, eller hvor det er tatt opp forhold om klubbens drift eller styrets arbeid/eventuelt
mangel på arbeid.
Styret registrerer også at medlemmer driver aktivitet både på sosiale medier, og på
«stallgangen» som er i strid med både klubbens verdier og idrettens bestemmelser for
barne- og ungdomsidrett. Vi henstiller alle om å besinne seg, samt vise varsomhet.
Styret

