
Vedtekter  
 

For Universitetet i Bergen sitt bedriftsidrettslag, stiftet 27. januar 1969. Sist endret i årsmøte 20. 

mars 2017. 

§ 1 Formål 

Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idretts- og friluftsliv i sunne former for alle 

som har sitt virke ved Universitetet i Bergen og andre institusjoner tilknyttet dette. 

§ 2 Organisasjon 

Laget er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Hordaland bedriftsidrettskrets og Norges 

Bedriftsidrettsforbund. 

§ 3 Medlemmer 

I bedriftsidrettslaget kan alle som har sitt virke, også på deltid, ved Universitetet i Bergen og andre 

tilknyttede institusjoner tas opp som medlem. Studenter med gyldig studierett ved Universitetet i 

Bergen kan være medlemmer av bedriftsidrettslaget på like vilkår som ansatte.  

Ektefelle/samboer og barn over 15 år kan tas opp som medlem av bedriftsidrettslaget dersom det 

ikke finnes bedriftsidrettslag på ektefelles/samboers eller barns arbeidssted/studiested. Pensjonister 

kan fortsette eller tas opp som medlem av bedriftsidrettslaget dersom vedkommende var ansatt ved 

Universitetet i Bergen eller tilknyttede institusjoner ved oppnådd pensjonsalder.  

Medlemsbetingelsene følger for øvrig de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Hordalands 

bedriftsidrettskrets. 

Medlemmene skal overholde Norges Idrettsforbunds, Norges Bedriftsidrettsforbunds og 

Universitetet i Bergen sitt bedriftsidrettslags til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser. 

Ethvert medlem som har betalt kontingent for forhenværende år, har stemmerett på lagets årsmøte.  

Bedriftsidrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

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

bedriftsidrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap 

kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

§ 4 Kontingent 

Årsmøtet fastsetter medlemskontingentens størrelse. For tilsatte som har godkjent lønnstrekk av 

kontingent, trekkes denne av junilønnen. For medlemmer uten lønnstrekk sendes det ut faktura for 

innbetaling av kontingent. 

§ 5 Varsel og innkalling til årsmøte  

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av mars. 

1. Styret skal 1 måned før ordinært årsmøte varsle medlemmene om dato for årsmøtet, og 
informere om frist for innlevering av saker som medlemmene ønsker behandlet av årsmøtet. 

2. Styret skal seinest en uke før ordinært årsmøte varsle medlemmene og samtidig gjøre 
innkalling med sakspapirer tilgjengelig for medlemmene.  



3. I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag, som 

etter lov eller idrettslagets vedtekter, må vedtas med minst 2/3 flertall kunne behandles, må 

hovedinnholdet være angitt i innkallingen. 

4. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller 1/3 av de stemmeføre 

medlemmene krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinært årsmøtet og kalles 

inn med minst to ukers varsel. 

5. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de sakene som er kunngjort ved 

innkallingen. 

§ 6 Saker som skal behandles av årsmøte 

1. Godkjenne de stemmeberettigede  

2. Godkjenne innkalling og sakliste 

3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder 

4. Godkjenning av årsmelding fra styret og eventuelle idrettsgrupper 

5. Godkjenning av lagets regnskap i revidert stand 

6. Fastsette medlemskontingent.  

7. Vedta bedriftsidrettslagets budsjett  

8. Valg: 

a. Leder og nestleder 

b. Styremedlemmer 

c. Varamedlemmer 

d. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 

9. Innkomne forslag 

 

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.  

 

En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i bedriftsidrettslaget: medlem av 

styre, valgkomité eller revisor.  

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Ingen ansees valgt som ikke har 

oppnådd flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet mellom to kandidater foretas det omvalg 

mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 

avgjøres valget ved loddtrekning.  

I alle saker skal vedtakene, for å være gyldig, være gjort med et flertall, med unntak av de vedtak som 

krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet på vedtak med krav til simpelt flertall er møteleders stemme 

avgjørende. For øvrig må vedtakene ikke være i strid med overordnede idrettsorganisasjoners lover 

og bestemmelser. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på 

årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 

§ 7 Møteledelse og protokoll  

Årsmøte skal ledes av styrets leder med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder skal 

ha ansvar for at det føres protokoll fra årsmøtet. 

§ 8 Stemmerett 

Hvert medlem har en stemme på årsmøtet. For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 

15 år, vært medlem av bedriftsidrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. 

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt 



§ 9 Styret 

Bedriftsidrettslaget skal ha et styre som består av en styreleder og 4 andre medlemmer med 2 
varamedlemmer. Funksjonstiden for styrets medlemmer er to år, dersom årsmøtet ikke vedtar noe annet ved 
valgene. Ikke flere en 3/5 av styrets medlemmer kan stå på valg ved ett og samme årsmøte. Styret skal velges 
av årsmøtet. Årsmøtet velger styreleder og nestleder ved særskilt valg.  

§ 10 Styrets arbeid og vedtak 

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøte vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser 
som ikke i lov eller vedtekter er lagt til andre organer. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle 
styremedlemmene er tilstede. 

1. Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs, og har ansvar for den 

daglige ledelsen av bedriftsidrettslaget. Et styremedlem kan også kreve at styret 

sammenkalles. 

2. Nestlederen fungerer som leder i dennes fravær. 

3. Styret skal føre protokoll over styresakene.  

4. Styret utarbeider årsmelding og regnskap. 

5. Styret er vedtaksfør når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er tilstede. Står 

stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. 

 

§ 11 Oppløsning 

 

Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall etter at forslaget på 

forhånd er satt opp på sakslisten, som er sendt medlemmene minst en uke før møtet. Blir oppløsning 

vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere, og for at laget 

skal oppløses må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.  

 

§ 12 Vedtektsendringer 

 

Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta endringer i lagets vedtekter. Vedtatte vedtektsendringer trer i 

kraft fra og med dagen etter årsmøtet. 

 

 

 

 


