VEDTEKTER
for BISLETT ALLIANSEN
og underliggende organer
§ 1 Formål
Formålet med Bislett Alliansen er primært å samarbeide om planlegging og gjennomføring
av friidrettsarrangementer til beste for norsk friidrett generelt og medlemsklubbene
spesielt. Alliansen kan også samarbeide om andre tiltak som fremmer medlemsklubbenes
interesser.

§ 2 Organisasjon
Bislett Alliansen er en sammenslutning etablert av idrettsklubbene BUL, Tjalve
og Vidar. Bislett Alliansens organer er:
Årsmøtet
Styret
Kontrollutvalget

§ 3 Medlemmer
Nye medlemsklubber kan bare tas opp etter enstemmig vedtak i Bislett Alliansens årsmøte.
Medlemsklubb kan etter søknad, og/eller ved manglende oppfølging av
medlemsforpliktelsene i vedtektene bli løst fra medlemskapet i Bislett Alliansen.
Medlemsklubbene hefter utad og seg imellom proratarisk med like store andeler for Bislett
Alliansens forpliktelser.

§ 4 Fordeling av overskudd og betalte arbeidsoppgaver
Overskuddet av virksomheten i Alliansen skal fordeles likt på medlemsklubbene etter
at følgende disposisjoner er foretatt:
a)
Alle bokførte og også forfalte forpliktelser skal være bokført Jfr. håndbok for
regnskap for idretten § 1 – 5.
b)
Årsmøtet fastsetter midler til sikringsfondet etter innstilling fra styret. Fondet
bør så raskt som mulig bygges opp til fire millioner.
Utbetalingen til klubbene skjer så raskt som det likviditetsmessig er forsvarlig og med like
andeler til hver klubb. Alliansens fondsmidler og andre likvider skal etter vedtak i styret
plasseres til best mulig forrentning og med bankgarantert sikkerhet.
Ved utlysning av betalte arbeidsoppgaver i forbindelse med Alliansens arrangementer skal
medlemsklubbene spørres først. Dersom flere medlemsklubber er interessert i samme
oppdrag, skal det tas hensyn til hvor mange oppdrag medlemmene tidligere har utført mot
betaling.

§ 5 Årsmøtet
Årsmøtet er Bislett Alliansens høyeste organ og holder sitt årsmøte hvert år innen 15. mars.
Årsmøte består av 7 medlemmer fra hver av de tre klubbene. Innkalling skal sendes ut med
minst 4 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende minst
2 uker før årsmøtet.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig
for medlemsklubbene senest en uke før årsmøtet.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på
utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 3/4 av de stemmeberettigede på
årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 6 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1.
Godkjenne de stemmeberettigede.
2.
Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3.
Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4.
Behandle Alliansens beretning.
5.
Behandle Alliansens regnskap i revidert stand, vedlagt kontrollutvalgets beretning.
6.
Fastsette styrehonorar
7.
Behandle innkomne forslag og saker.
8.
Vedta Alliansens budsjett og handlingsprogram.
9.
Engasjere statsautorisert/registrert revisor.
10.
Valg:
a) Styret: Leder, nestleder, og 5 styremedlemmer, hvorav en
ungdomsrepresentant.
b) Kontrollutvalg på 3 medlemmer
Styrets leder og nestleder skal representere hver sin klubb.
Disse verv bekles etter et rotasjonsprinsipp mellom de tre klubbene og med
funksjonstid på 2 år slik at alle de tre klubbene har bekledd begge posisjonene hvert sjette år:
Leder 2018 – 2020: Vidar, 2020 – 2022: Tjalve, 2022-2024: BUL
Nestleder 2018 – 2020: Tjalve, 2020 – 2022: BUL, 2022-2024: Vidar
Styret består av sju medlemmer.
To fra hver av medlemsklubbene.
En valgt/oppnevnt ungdomsrepresentant som blir valgt/oppnevnt etter rotasjonsprinsipp hvert
andre år mellom de tre klubbene.
Styret skal ha minimum to fra hvert kjønn, og funksjonstiden er 2 år.
Medlem i styret og som av ulike årsaker må fratre styret i styreperioden, skal umiddelbart
erstattes av den respektive klubb gjennom oppnevning/valg.
De samme prinsipper gjelder for ungdomsrepresentanten.
Kontrollutvalget skal ha et medlem fra hver sin klubb og selv velge sin leder.
Klubbenes ledere, eller personer oppnevnt av klubbene, fungerer som valgkomite.

§ 7 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er lovfestet, skal vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmene.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke
inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmende anses som ikke avgitt.
Når valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Der det
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer.
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 bundet omvalg mellom de øvrige
kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 14 dagers varsel, dersom styret eller en av
medlemsklubbene krever det.
Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om
innkalling til ekstraordinært årsmøte. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge
innkallingen.

§ 9 Styret
Alliansen ledes og forpliktes av styret, som er Alliansens høyeste myndighet mellom
årsmøtene.
To av tre klubber må være tilstede for at styret skal være beslutningsdyktig.
Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
Styret skal:
1.
Utarbeide forslag til handlingsprogram m/budsjett
2.
Avlegge regnskap og årsberetning
3.
Ansette lønnet arbeidshjelp med fast engasjement over 50 %. Midlertidig ansatte
og deltidshjelp med under 50 % engasjement ansettes av daglig leder.

§ 10 Kontrollutvalget
Kontrollutvalget skal ha et medlem fra hver medlemsklubb, og velger selv sin leder.
Kontrollutvalget skal:
•
Føre tilsyn med Alliansens økonomi
•
Påse at Alliansens midler er anvendt i henhold til vedtekter, vedtak og økonomiske
rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med
Alliansens vedtekter og beslutninger fattet av årsmøtet
•
Påse at Alliansens interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig
•
Ved gjennomgang av regnskapene vurdere Alliansens finansielle stilling,
forvaltning og drift

•
•

Ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere til styret og revisor
Føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretning til årsmøtet

§ 11 Vedtektsendring
Endring av vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Alliansen
etter å ha vært oppført på utsendt sakliste, og krever 3/4-flertall.

§ 12 Oppløsning
Oppløsning av Alliansen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med
minst 3/4-flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen
skal skje må vedtaket her gjentas med 3/4-flertall.
Ved oppløsning av Alliansen skal midlene fordeles likt mellom medlemsklubbene etter at all
gjeld og alle forpliktelser er dekket.
Revidert på årsmøte 28.februar 2017.

