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Årsberetning fra styret v/leder
Som i fjor har styret har jobbet med å få bedriftsidrettslaget ajourført med gjeldende regler fra
ledelse, og vi mener nå at vi er kommet et godt stykke på vei.
UBIL er kommet under økonomiavdelingen. Det vil si at vi har fått egen stedkode, og at vi får
driftsmidler direkte satt inn på konto sammen med medlemsavgiften. Denne konto kan
attesteres av leder og kasserer, for tiden Eva Krzywinski og kasserer Kjell Trengereid.
Rekvirenter er Tommy Strand fra herrefotball og Karianne Omdahl fra damehåndball.
Videre har vi begynt å jobbe med revisjon av reglementet som dere vil se senere av
sakspapirene.
Styret ved Eva K. har hatt ett møte med ledelsen hvor der var en positiv dialog og et sterkt
ønske om at UBIL skal være synlig, og at det er viktig med samarbeide mellom UBIL og
ledelsen. UBIL har fått en kontaktperson Stig Morten Frøiland, han kan hjelpe oss med ulike
spørsmål.
Avslag på medlemskort hos SIB med kroner 100,- pr semester. Dette står fremdels ved lag, og
i tillegg utbetaler UBIL kr. 100,- til de medlemmer som er avhengig av å måtte bruke
Studentsenteret for å utøve trening og kamper. Her er det oppmennene som må ta kontakt med
kasserer. I tillegg har styret bestemt at vi dekker startkontingenter med 50 % opp til kr. 700,-.
Dette gjelde primært sykkel- og skigruppen.
Opprydding i medlemslisten vår fortsetter. Pr i dag har vi 196 medlemmer som blir trukket i
lønn, 14 fra Unifob, 6 fra NSD, 3 andre. I tillegg er der 35 som betaler via faktura, av disse ca
16 pensjonister som betaler halv pris. Dette skulle utgjøre en medlemsmasse på 254 betalende
medlemmer. Dette er en økning fra 224, 30 nye medlemmer det er bra, men vi håper på ennå
flere.
Eva K. har hatt 2 møter med Bård Johannesen fra SiB i 2009 hvor bordtennisbord/pokalskap
ble etterlyst. Dette er nå kommet ”på plass”. Pokalskapet er betalt men er ikke kommet opp
ennå og bordtennisbordene er vi blitt enige om hvor skal plasseres.
Den planlagte feiring av UBIL måtte utsettes til 2010, og den nedsatte gruppen arbeider
videre.
UBIL deltok på Universitetslekene (UL) i Oslo med et redusert lag, men de som deltok gjorde
så godt de kunne og mange deltok i flere grener. Eva K. vil anbefale at man allerede nå
begynner å tenke UL 2010. Denne gang er det Trondheim 4-6. juni, la oss håpe at vi kan delta
i alle grener. Det er veldig viktig at UBIL stiller opp om dette arrangement så det ikke dør ut.
UBIL trenger å fornye hjemmesiden og dette jobbes det med. Dersom det er noen kyndige
medlemmer som kunne tenke seg å delta er disse hjertelig velkommen, ta endelig kontakt.
Ellers vil Eva K. på vegne av styret takke alle de frivillige som har gjort en stor innsats i år,
hadde det ikke vært for dere hadde det ikke vært noe UBIL.
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Et bedriftsidrettslag kan ikke fungere om ikke der er noen ildsjeler som tar på seg en del av
ansvaret, jeg håper med dette at vi kan få flere medlemmer til å ta ansvar og herved skape et
godt idrettsmiljø som tiltrekker flere.
Styret år 2009/2010
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedl.
Varamedl.

Eva Krzywinski , tlf. 55583330
Karianne Omdahl , tlf. 55582446
Vagar Aabrek/ Kjell Trengereid , tlf. 55584020
Kate Fauskanger ,tlf. 55582145
Line Fjellhaug , tlf. 55589250
Maichen Beeder tlf. 55589100
Tommy Strand, tlf. 55584409

Bergen 25. mars 2010
Eva Krzywinski
Leder UBIL
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Årsberetning fra gruppene
Totalt har laget en innrapportert medlemsmasse som teller
170 medlemmer
Av disse er
77 kvinner
93 menn
I tillegg kommer medlemmer som ikke er tilknyttet en aktivitet eller gruppe.
Volleyball, håndball herrer og basket har foreløpig ingen aktivitet.
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Badminton

UNIVERSITETET I BERGEN
UBIL Universitetets bedriftsidrettslag

Årsmelding 2009
Gruppe
Trening

Badminton
Sted og tid

Studentsenteret, torsdag kl. 16:00-17:30

Oppmann

Hvis flere, oppgi alle

Jens Evang Reinton

Medlemmer

Detaljert oversikt

Eksterne
medlemmer,
spesifiser hvor fra

1 ekstern, fra Bergensklinikkene

UiB-ansatte

12 stk

Kjønnsfordeling

2 kvinner, 11 menn

Aktiviteter
Antall lag
Antall
kamper/løp/renn
Resultater
Deltakelse i cup/renn
utenom serie

Treningsfasiliteter

Det eksisterte tidligere en bedriftsserie i badminton, der UB deltok,
vanligvis med to lag. Denne bedriftsserien ble dessverre nedlagt for
flere år siden.
Flere av UBILs badmintonspillere er også medlemmer av Bergen
Badmintonklubb, og deltar jevnlig i ulike turneringer og cuparrangementer, bl.a. North Sea Cup, Fana Cup, Julecup, Strileslaget,
Vestlandsmesterskapet for veteraner, mm. 4 UBIL-medlemmer har
deltatt i ett eller flere av disse arrangementene i 2009.
3 baner på Studentsenteret mandag kl. 16.00-17.30.

Økonomi
Midler mottatt, til
hvilke(t) formål
(foregående år)

Kr. 3.650,- til badmintonballer, til trening og kamper.

Estimerte utgifter, til
hvilke(t) formål
(kommende år)

Kr. 3.600,- til badmintonballer, til trening og kamper.
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Bordtennis

UNIVERSITETET I BERGEN
UBIL Universitetets bedriftsidrettslag

Årsmelding 2009_ _
Gruppe
Trening

Bordtennis

Oppmann

Hvis flere, oppgi alle

Sted og tid
Haukelandshallen, Mandager kl 18-20

Terje O. Espelid
Medlemmer

Detaljert oversikt

Eksterne
medlemmer,
spesifiser hvor fra
UiB-ansatte

1, fra Bouvet A/S

Kjønnsfordeling

3 menn

2

Aktiviteter
Antall lag
Antall
kamper/løp/renn
Resultater
Deltakelse i cup/renn
utenom serie

Treningsfasiliteter

1
10 lagkamper i 2009 i 1. divisjon
2dre plass i vår avdeling i 1. divisjon (2008/2009)
2 av medlemmene deltok i tillegg både i rådsmesterskap V2009
og i et stevne høsten 2009, Vi deltok i klasse B og spilte i tillegg
dobbel i klasse A/B. Resultat: 2.dre plass i B klassen i høststevnet (10 deltagere).
Treningforholdene er brukbare. Hallen er i tillegg åpen for
bordtennis onsdager mellom 15-17.

Økonomi
Midler mottatt, til
hvilke(t) formål
(foregående år)
Estimerte utgifter, til
hvilke(t) formål
(kommende år)

Kr 0 mottatt. Svært lenge siden bordtennis ba om støtte.
Vi har tidligere arrangert stevner (ca 10 år på rad), men nedgang
i antall deltakere og egne spillere gjorde at vi ga oss med dette.
I forbindelse med stevnene fikk vi en viss støtte fra Ubil.
Deltakelse på 2 stevner i 2010 vil koste ca kr 300,Kjøp av baller
ca kr 200,Det er behov for 2 nye racketer.
Pris pr stykk ca kr 1500 gir en utgift på ca kr 3000,Totalt behov blir
kr 3.500,-
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Bowling
Herrer
Herrelaget har hjemmebane i Vannkanten, og bestod i 2009 av to lag. Etter nyttår 2009/2010
har vi imidlertid lagt ned I.laget, slik at bare II-laget er tilbake på herresiden.
UBIL II som er det eksisterende herrelagets navn, ligger for tiden som nr 2 eller 3 i 4.div. og
mulighetene for opprykk til 3.divisjon er absolutt tilstede. Bowlinglaget har 5 spillere, hvorav
3 er aktiv og 2 stepper inn ved behov.
Gjert Furhovden

Oppmann Bowling Herrer

Damer

UNIVERSITETET I BERGEN
UBIL Universitetets bedriftsidrettslag

Årsmelding 2010
Gruppe
Trening

Bowling Damer
Sted og tid:

Sandsli, sporadisk.
Oppmann
Gry Kvalheim
Medlemmer

Detaljert oversikt

Eksterne
medlemmer,
spesifiser hvor fra
UiB-ansatte
Kjønnsfordeling

Ingen
5
Kun kvinner

Aktiviteter
Antall lag
Antall
kamper/løp/renn
Resultater
Deltakelse i cup/renn
utenom serie
Treningsfasiliteter

1
Serie: á 2x11 kamper
9. plass i serien 1. divisjon.

Økonomi
Midler mottatt, til
hvilke(t) formål
(foregående år)
Estimerte utgifter, til
hvilke(t) formål
(kommende år)

Startkontigent til serien. Kr 1300
Støtte til ett treningskort, kr 500, som flere spillere har delt.
Startkontigent til serien; kr 1300
Støtte til ett treningskort; kr 500.
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Fotball
Herrer

UNIVERSITETET I BERGEN
UBIL Universitetets bedriftsidrettslag

Årsmelding 2010
Gruppe
Trening

Fotball

Oppmann

Hvis flere, oppgi alle

Sted og tid: Fredager 19.00, Studentsenteret

Tommy Strand, A-lag, Rune Falch, Old-boys
Medlemmer

Detaljert oversikt

Eksterne
medlemmer,
spesifiser hvor fra

5 stk

UiB-ansatte
Kjønnsfordeling

HiB (1), Bg. Kommune (1), Hordaland Fylkeskommune (1),
Nansensenteret (1), privat (1)
19 stk.
100% Menn

Aktiviteter

Resultater

2: Old boys, A-lag
Totalt 24 kamper fordelt på:
Old boys, 1 divisjon
A-lag, 3 divisjon

Deltakelse i cup/renn
utenom serie

Old Boys, Seriemester
A-lag, 4 plass, 3 divisjon
- Grieg Cup
- Gubbecup

Antall lag
Antall
kamper/løp/renn

Treningsfasiliteter

Økonomi
Midler mottatt, til
hvilke(t) formål
(foregående år)

Har ikke total oversikt:
Startkontigenter ca. 6.000,Dommerregninger: ca. 4.000,Utstyr ca. 3.000,-

Estimerte utgifter, til
hvilke(t) formål
(kommende år)

Totalt ca. kr. 13.000,Ca. samme som i fjor + 2.000 for innkjøp av noen nye draktsett
I tillegg refusjon for deler av treningsavgift.
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Damer

UNIVERSITETET I BERGEN
UBIL Universitetets bedriftsidrettslag

Årsmelding 2009
Gruppe
Trening

Fotball Damer

Oppmann

Hvis flere, oppgi alle

Sted og tid
Studentsenteret, torsdag kl. 16.00

Line Fjellhaug
Medlemmer

Detaljert oversikt

Eksterne
medlemmer,
spesifiser hvor fra
UiB-ansatte

11 stk.

Kjønnsfordeling

Bare kvinner
Aktiviteter
Antall lag
Antall
kamper/løp/renn

Ett lag
0

Resultater
Deltakelse i cup/renn
utenom serie

UL (seier)

Treningsfasiliteter

Studentsenteret

Økonomi
Midler mottatt, til
hvilke(t) formål
(foregående år)

Baller ca. 400,-

Estimerte utgifter, til
hvilke(t) formål
(kommende år)

0
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Håndball

UNIVERSITETET I BERGEN
UBIL Universitetets bedriftsidrettslag

Årsmelding 2009
Gruppe
Trening

Håndball 1.div. og 2. div

Oppmann

Hvis flere, oppgi alle

Sted og tid
Studentsenteret, onsdager kl 20-21.00

Karianne Omdahl (1.div) og Grete Moe (2.div)
Medlemmer

Detaljert oversikt

Eksterne
medlemmer,
spesifiser hvor fra

6 eksterne, fra HiB (1), FN-sambandet (1), NHH (2), HelseBergen (1), privat (1)

UiB-ansatte

12 stk

Kjønnsfordeling

100% kvinner

Aktiviteter
Antall lag
Antall
kamper/løp/renn
Resultater

2
I 1.div. er det 10 lag og vi ligger på en 4.-5. plass på tabellen.
I 2.div er det 11 lag og vi ligger på en 3.-4. plass på tabellen.

Deltakelse i cup/renn
utenom serie

Har deltatt i Regnværscupen og kom på en velfortjent 1.plass.

Treningsfasiliteter

Studentsenteret har gode treningsfasiliteter.

Økonomi
Midler mottatt, til
hvilke(t) formål
(foregående år)

Kjøpt inn baller og overtrekksdrakter, samt førstehjelpsskrin
sammen med fotballgruppen. Totalt kr 4796

Estimerte utgifter, til
hvilke(t) formål
(kommende år)

Håndballjentene trenger nye drakter. Draktene er slitt og mange
mangler nr på drakten. Keeperen våres har aldri blitt påkostet
drakt.
Utgifter til dette vil komme på ca 10000 kr
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Langrenn

UNIVERSITETET I BERGEN
UBIL Universitetets bedriftsidrettslag

Årsmelding 2009
Gruppe
Trening

Langrenn

Oppmann

Hvis flere, oppgi alle

Sted og tid
Ingen

Jan Petter Hansen
Medlemmer

Detaljert oversikt

Eksterne
medlemmer,
spesifiser hvor fra

5 eksterne, fra Nordforsk (1), Hordaland Fylkeskommune (1),
SIU (1), ukjent (2)

UiB-ansatte

28

Kjønnsfordeling

13 kvinner 15 menn

Aktiviteter
Antall lag
Antall
kamper/løp/renn
Resultater
Deltakelse i cup/renn
utenom serie
Treningsfasiliteter

Deltakelse i 4 renn 2009/2010
2 Bedriftsrenn (2 deltakere), Horgi opp (3 deltakere) og
Skarverennet (ca 20 deltakere)

Treningsrom på studentsenter er godt egnet til styrketrening.
Ellers foregår langrennstrening utendørs.

Økonomi
Midler mottatt, til
hvilke(t) formål
(foregående år)

Ingen midler motatt i 2009. Det er ønsket med 50% støtte til
startkontingent i bedriftsrenn og turrenn i Hordaland – opp til
Kr. 5000.
Det er også ønsket å bidra til at SiB kjøper inn
styrketreningsaparat for simulering av staking til treningsrommet
på studentsenteret, pris kr. 12000
Det er også ønskelig med et lite beløp til å stimulere til
fellesaktiviteter som leder til større deltakelse i renn, kr. 3000

Estimerte utgifter, til
hvilke(t) formål
(kommende år)

Kr. 20 000
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Orientering
UNIVERSITETET I BERGEN
UBIL Universitetets bedriftsidrettslag

Årsmelding 2009
Gruppe
Trening
Oppmann
Medlemmer
Eksterne
medlemmer,
spesifiser hvor fra
UiB-ansatte
Kjønnsfordeling
Aktiviteter
Antall lag
Antall løp
Resultater
Deltakelse i cup/renn
utenom serie
Treningsfasiliteter
Økonomi
Midler mottatt, til
hvilke(t) formål
(foregående år)
Estimerte utgifter, til
hvilke(t) formål
(kommende år)
Annet

orientering
Sted og tid
Otto Grahl-Nielsen

Ikke spesifisert
40 medlemmer totalt
12 damer – 28 herrer
20
Se nedenfor

skog og mark
startkontingentrefusjon 2009: kr 9720 (ikke utbetalt enda)

I 2009-sesongen ble det arrangert 19 bedriftsorienteringsløp, inkludert en
stafett og et nattløp. Det gjennomsnittlige deltakerantall var 344, som er så
godt som det samme som de to foregående år; 346. Antall løpere fra UBIL
hadde heller ikke endret seg nevneverdig, 39 i 2009, 42 i 2008 og 43 i 2007.
Antallet starter hadde gått ned fra 357 i 2008 til 330 i 2009. Som tidligere har
vi bare fjerdeplass på deltakerstatistikken, bak Statoil/Hydro med 391 starter
på 67 deltakere, Bergenslærerne med 368 starter på 39 deltaker og
Haukeland sykehus med 356 starter på 60 deltakere. I den innlaget
klubbkonkurransen om flest rankingpoeng havnet vi også på fjerdeplass med
202.587 poeng, bak Statoil/Hydro med 274.060 poeng, Bergenslærerne med
242.632 poeng og Haukeland sykehus med 230.064 poeng.
Av UBIL’s løpere deltok 19 i 10 eller flere løp, hvilket kvalifiserte til
påskjønnelse fra bedriftsidrettskretsen. De to foregående sesongene var det
21 i 2008 og 19 i 2007 en liten oppgang fra forrige sesong med 19 løpere.
UBIL hadde bare en rankingvinner i 2009-sesongen (9 tellende løp): Guldborg
Søvik i D70C. Lita Greve Jenen ble nr. 3 i D70C, Tor Sørevik ble nr. 3 i H50A
og Sverre Storøy nr. 3 i H70C.
Som vanlig sto UBIL for arrangementet av et av sesongens løp. Det gikk på
Myrdalskartet nedenfor Totland onsdag 10. juni med 341 deltakere. Løypene
ble lagt av Magne Raadal med Tor Sørevik som kontrollør. Gunnar Mikkelsen
var løpsleder. UBILs rutinerte stab sørget som vanlig for et prikkfritt arr.
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Skyting

UNIVERSITETET I BERGEN
UBIL Universitetets bedriftsidrettslag

Årsmelding 2009
Gruppe
Trening

Skytegruppen

Oppmann

Hvis flere, oppgi alle

Sted og tid
Åstveithallen, Mandager og Onsdager

Vagar Aabrek
Medlemmer

Detaljert oversikt

Eksterne
medlemmer,
spesifiser hvor fra

2 stk.

UiB-ansatte

2 stk.

Kjønnsfordeling

Kun menn

Aktiviteter
Antall lag
Antall
kamper/løp/renn
Resultater

0
5 deltagelser i konkurranseskytinger
Arrangert eget skytestevne februar 2009
Michael Hageberg opprettholder klasse 3
Vagar Aabrek opprettholder klasse 4

Deltakelse i cup/renn
utenom serie

Treningsfasiliteter

Økonomi
Midler mottatt, til
hvilke(t) formål
(foregående år)

Deltageravgifter: 120,- kr.
Reperasjon luftrifle: 800,- kr.

Estimerte utgifter, til
hvilke(t) formål
(kommende år)

?
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Svømming

UNIVERSITETET I BERGEN
UBIL Universitetets bedriftsidrettslag

Årsmelding 2009
Gruppe
Trening

Svømmegruppen
Slåtthaughallen: onsdag kl. 20.00 - 22.00 og fredag kl. 21.00 - 22.00
Åstveithallen: mandag kl. 20.00 - 22.00, onsdag kl. 21.00 - 22.00 og
fredag kl. 20.00 - 22.00

Oppmann

Per Heradstveit, email: per.heradstveit@ift.uib.no
Institutt for fysikk og teknologi - telefon.: 55 582801.
Arne O.Solberg, email: arne.solberg@ift.uib.no
Institutt for fysikk og teknologi - telefon.: 55 582740.

Medlemmer

Detaljert oversikt

Eksterne
medlemmer,
spesifiser hvor fra

1 person – ektefelle til nedenfor – Hemil-senteret, UiB
1 person - deltar sammen med ektefelle ovenfor.
1 person fra NSD
1 person fra Fiskehelse, BIO, HIB
25 medlemer definert som UB ansatte.
+4 pensjonister alle tidligere ansatt ved UiB
Kjønnsfordelingen er 50/50

UiB-ansatte
Kjønnsfordeling

Aktiviteter
Antall lag
Antall
kamper/løp/renn
Resultater
Deltakelse i cup/renn
utenom serie

na
na

Treningsfasiliteter

Svømmehaller: Slåtthaughallen og Åstveithallen

na

Økonomi
Midler mottatt, til
hvilke(t) formål
(foregående år)

Ubil betalte til HBIK 200,- pr person for høst og vår -totalt 6600,-

Estimerte utgifter, til
hvilke(t) formål
(kommende år)

Forutsetter samme antall for 2010-2011
Totalt NOK. 6600,-
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Sykkel

UNIVERSITETET I BERGEN
UBIL Universitetets bedriftsidrettslag

Årsmelding 2009
Gruppe
Trening
Oppmann

Sykkel
Sted og tid
Variabelt og avtalt fra gang til gang
Mål om fast tid for langkjøring
Hvis flere, oppgi alle

Øyvind Fiksen
Medlemmer

Detaljert oversikt

Eksterne
medlemmer,
spesifiser hvor fra

Ingen

UiB-ansatte

6

Kjønnsfordeling

1/6 kvinner

Aktiviteter
Antall lag
Antall
kamper/løp/renn
Resultater

3 deltakere på Bergen-Voss
Hederlig

Deltakelse i cup/renn
utenom serie
Treningsfasiliteter

Økonomi
Midler mottatt, til
hvilke(t) formål
(foregående år)

0

Estimerte utgifter, til
hvilke(t) formål
(kommende år)

0
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Regnskap 2009
Debet
BALANSE
Kasse per 31/12-09
DNB per 31/12-09
Postbanken per 31/12-09
Skadefond
SUM AKTIVA per 31/12-09

kr
kr
kr
kr
kr

Kredit

3 983,65
127 277,16
37 490,52
168 751,33

Kasse per 1/1-09
DNB per 1/1-09
Postbanken per 1/1-09
Skadefond
SUM AKTIVA per 1/1-08

kr
kr
kr
kr
kr

391,50
3 951,37
105 917,13
36 444,38
146 704,38

DRIFT
INNTEKTER
Gaver og bidrag
Medlemskontigenter

kr
kr

100 000,00
62 200,00

Renteinntekter
Inntekter Skytestevne
Idrettsmateriell, utstyr
Inntekter Orientering
Sum inntekter

kr
kr
kr
kr
kr

1 262,95
1 310,00
800,00
6 630,00
172 202,95

kr

318 907,33

kr

22 046,95

UTGIFTER
Bankgebyr
Idrettsmateriell, utstyr
Utgifter på gruppeaktiviteter
UL-2009
Møter
Refundering trening
Diverse utgifter
Avskrevet tap kasse
Sum utgifter

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

358,00
8 841,50
72 611,00
49 572,00
10 351,00
5 200,00
2 831,00
391,50
150 156,00

kr

318 907,33

Overskudd
Avsetning:
Pokalskap
Jubileumsfeiring

kr
kr

Utestående fordring:
Bergen Bowling

kr

10 000,00 betalt februar 2010
20 000,00 arrangeres høsten 2010

5 985,00 betalt februar 2010
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Sammendrag av utgifter og inntekter fordelt på de enkelte aktiviteter ol.
Gruppe
Badminton

kr

Beløp
6 450,00

Bordtennis
Bowling
Felles
Fotball
Friidrett
Håndball

kr
kr
kr
kr
kr
kr

650,00
12 363,50
(143 129,53)
14 559,00
1 500,00
2 480,00

Orientering
Skyting
Svømming
Sykkel
UL-Oslo
Totalt

kr
kr
kr
kr
kr
kr

26 750,00
1 310,00
7 050,00
(800,00)
49 457,00
(21 360,03)
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Budsjett 2010
Inntekter
Tilskudd UiB
Medlemsavgift
O-løp
Total

kr
kr
kr
kr

100 000,00
65 000,00
5 000,00
170 000,00

Utgifter
Idrettsmateriell
Gruppeaktiviteter
UL 2010
Møter + div
Refusjon trening
Jubileum
Total

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

15 000,00
80 000,00
60 000,00
10 000,00
5 000,00
20 000,00
190 000,00
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Vedtektsendringer
Mindre justeringer av vedtektene til UBIL er gjengitt nedenfor i rød kursiv med tilhørende
fotnote. De gjeldende vedtekter finnes som vedlegg til årsmøteheftet.
Styret anbefaler årsmøtet å vedta endringene.

Lov om Universitetets Bedriftsidrettslag – Bergen, Stiftet 27. januar 1969. Vedtatt på årsmøtet
21. februar 1985. Endringer vedtatt på årsmøtet 26. februar 1992
§1
Formål1
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
Organisasjon1
Lagets er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Bergen og Hordaland bedriftsidrettskrets
og Norges Bedriftsidrettsforbund.
§3
Medlemmer1
I bedriftsidrettslaget kan alle som har sitt virke også på deltid, ved Universitetet i Bergen og
andre tilknyttede institusjoner tas opp som medlem. De siste kan taes opp etter vedtak i styret.
Ektefelle/samboer kan tas opp som medlem av bedriftsidrettslaget dersom det ikke finnes
bedriftsidrettslag på ektefellens/samboerens arbeidssted. Studenter med studierett ved
Universitetet i Bergen regnes som ansatte og kan tas opp som medlem av bedriftsidrettslaget2.
Pensjonister kan fortsette eller tas opp som medlem av bedriftsidrettslaget ved den bedrift
vedkommende var ansatt i ved oppnådd pensjonsalder.
Medlemskapsbetingelsene følger for øvrig de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Bergen
og Hordaland bedriftsidrettskrets.
Ethvert medlem skal overholde Norges Idrettsforbunds og Norges Bedriftsidrettsforbunds
samt lagets lover og bestemmelser.
1

De tre første paragrafene i vedtektene har ingen overskrift. Med overskrift blir det mer oversiktlig.
Se over
1
Se over
2
I samsvar med § 3 i Lovnorm for bedriftsidrettslag i Norges Bedriftsidrettsforbund (NBF), hvor det heter at ”I
lag ved andre skoler enn videregående og folkehøgskoler, kan både elever/studenter og ansatte bli medlem”.
Dette er ytterligere spesifisert i NBFs konkurranseregler, fotnote 1 til kapittel 1-1 Hvem kan delta? Her heter det
at ”Studenter er å regne som ansatt ved den undervisningsinstitusjon som danner lag.”
1
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Ethvert medlem som har sitt forhold til laget i orden, har stemmerett på lagets møter og rett til
å delta i konkurranser m.v. i samsvar med bedriftsidrettskretsens konkurransebestemmelser
§4
Kontingent
Årsmøtet fastsetter medlemskontingentens størrelse og den betales forskuddsvis slik styret
bestemmer.
§5
Årsmøter
Ordinært årsmøte holdes hvert år i januar/februar måned. Årsmøtet innkalles med 2 ukers
varsel ved kunngjøring i Universitetets meldingsblad. Saker som medlemmer ønsker
behandlet på årsmøtet, må være sendt inn innen 8 dager før årsmøtet.
Årsmøtet behandler:
1. Årsmelding fra styret og eventuelle komiteer.
2. Lagets regnskap i revidert stand.
3. Forslag som er kommet inn.
4. A) Valg av
- Leder.
- Øvrige styremedlemmer (nestleder, sekretær, kasserer, ett styremedlem)
konstituerer seg selv.
- To varamedlemmer.
B) To revisorer med ett varamedlem.
C) Valg av medlemmer til særskilte utvalg som årsmøtet har vedtatt å opprette.
Funksjonstiden for styrets medlemmer er 2 år. Ikke flere enn 3/5 av styrets medlemmer kan
stå på valg ved ett og samme årsmøte.
Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Ingen ansees valgt som ikke
har oppnådd flertall av de avgitte stemmer (dvs. minst én stemme mer enn halvparten av de
avgitte stemmer). Ved stemmelikhet mellom to kandidater foretas loddtrekning.
I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være gjort med et flertall (dvs. minst 1 stemme
mer enn halvparten av de avgitte) – unntatt lovendringer. For øvrig må vedtakene ikke være i
strid med overordnede idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.
Årsmøtet kan gjøre vedtak om å opprette utvalg til å lede arbeidet for bestemte idretter eller
avdelingsstyrer ved bedriften.
§6
Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller 1/3 av de stemmeføre
medlemmer krever det. Det kunngjøres på same måte som ordinære årsmøter og kalles inn
med minst 14 dagers varsel.
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Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og
som er kunngjort ved innkallingen.
§7
Medlemsmøter
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig.
§8
Styret
Laget ledes av styret på 5 medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer, og ett
styremedlem. Dessuten kan styret tiltres av gruppelederen for de idrettsgrener som laget
driver. For å være beslutningsdyktige må et flertall av styret være møtt fram.
§9
Styrets arbeid3
a) Styret leder lagets samlede virksomhet.
Hvis årsmøtet har vedtatt å opprette utvalg for å ta seg av arbeidet med enkelte
idrettsgrener eller avdelingsstyrer, utferdiger styret en instruks for utvalgenes/styrenes
arbeids- og ansvarsområde.
b) Lederen har den daglige ledelse av laget. Han Leder skal anvise alle utbetalinger. Han, og
leder styrets forhandlinger og lagets møter, hvis ikke annet er bestemt. Han Leder skal
passe på at valg, adresseforandringer e.l. som har interesse for bedriftsidrettsråd, krets og
forbund blir meldt. Formannen Leder må sammen med kassereren og revisorene sende inn
rapport over medlemstall m.v. til overordnede instanser innen fastsatt frist.
c) Nestlederen fungerer som leder i dennes fravær.
d) Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter.
Sekretæren skal i samarbeid med formannen leder føre lagets korrespondanse. Sekretæren
skal dessuten være lagets arkivar.
e) Kassereren fører lagets regnskaper og medlemsfortegnelse. Lagets midler settes inn i bank
eller anbringes på annen forsvarlig måte og kan ikke tas ut uten fungerende leders eller
kassererens underskrift. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid kan ha
i kassen.
f) Revisorene skal to ganger i året gjennomgå regnskapene, kontrollere kassa, og se etter om
eventuelle verdipapirer og andre eiendeler er til stede. Enhver revisjon og kassekontroll
føres inn i revisjonsprotokollen med nødvendige merknader. Protokollen legges fram for
styret så snart som råd er.
g) Styret utarbeider årsmelding og regnskap. Årsmelding og referat fra årsmøtet sendes
bedriftsidrettsrådet/kretsen.
§ 10
Oppløsning
Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøtet med 2/3 flertall etter at forslaget på
forhånd er satt opp på sakslisten, som er sendt medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir
3

Innføring av kjønnsnøytral ordlyd. Der leder omtales som ”han” og ”formann” skal det innføres kjønnsnøytral
benevnelse. Gammel ordlyd er streket over.
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oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært årsmøtet minst 1 måned
senere, og for at laget skal oppløses må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
I tilfelle oppløsning skal eventuelle eiendeler og midler forvaltes av vedkommende bedrift,
fagforening elle faglig sammenslutning som laget hører til.
§ 11
Tillegg og endringer
Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta tillegg eller endringer av denne lov.
§ 12
Ikrafttredelse
Lovendringer vedtatt på årsmøtet trer i kraft fra og med dagen etter årsmøtet.
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Valg
Forslag til UBIL styre 2010

Leder:

Eva Krzywinski, Inst. for biologi

(Gjenvalg, velges for 2 nye år)

Nestleder:

Karianne Omdahl, Utdanningsavd.

(Ikke på valg, 1 år igjen)

Kasserer:

Vagar Aabrek, IT-avdelingen.
Kjell Trengereid, MN-fak (vikar)

(Ikke på valg, 1 år igjen)

Sekretær:

Antonella Munthe-Kaas, Matem. inst. eller (Ny, velges for 2 år)
en annen fra personaladministrasjonen

Styremedl.:

Line Fjellhaug, Inst for sos.antropologi

(Ny, velges for 2 nye år)

Varamedl.:

Maichen Beeder, Inst for infomedia
Tommy Strand, Inst. for biologi

(Gjenvalg, velges for 2 nye år)
(Ikke på valg, 1 år igjen)

Revisor:

Tor Sørevik, Matematisk inst.
Kjell Trengereid, MN-fak

(Ikke på valg, 1 år igjen)
(Gjenvalg, velges for 2 nye år)

Valgkomité: Otto Grahl-Nielsen, Kjemisk inst.
Gjert Furhovden, IFT

(Ikke på valg, 1 år igjen)
(Gjenvalg, velges for 2 nye år)

11.03.2010
Gjert Furhovden
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Vedlegg
Vedtekter UBIL
Lov om Universitetets Bedriftsidrettslag – Bergen, Stiftet 27. januar 1969. Vedtatt på årsmøtet
21. februar 1985. Endringer vedtatt på årsmøtet 26. februar 1992
§1
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
Lagets er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Bergen og Hordaland bedriftsidrettskrets
og Norges Bedriftsidrettsforbund.
§3
I bedriftsidrettslaget kan alle som har sitt virke også på deltid, ved Universitetet i Bergen og
andre tilknyttede institusjoner tas opp som medlem. De siste kan taes opp etter vedtak i styret.
Ektefelle/samboer kan tas opp som medlem av bedriftsidrettslaget dersom det ikke finnes
bedriftsidrettslag på ektefellens/samboerens arbeidssted. Pensjonister kan fortsette eller tas
opp som medlem av bedriftsidrettslaget ved den bedrift vedkommende var ansatt i ved
oppnådd pensjonsalder.
Medlemskapsbetingelsene følger for øvrig de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Bergen
og Hordaland bedriftsidrettskrets.
Ethvert medlem skal overholde Norges Idrettsforbunds og Norges Bedriftsidrettsforbunds
samt lagets lover og bestemmelser.
Ethvert medlem som har sitt forhold til laget i orden, har stemmerett på lagets møter og rett til
å delta i konkurranser m.v. i samsvar med bedriftsidrettskretsens konkurransebestemmelser
§4
Kontingent
Årsmøtet fastsetter medlemskontingentens størrelse og den betales forskuddsvis slik styret
bestemmer.
§5
Årsmøter
Ordinært årsmøte holdes hvert år i januar/februar måned. Årsmøtet innkalles med 2 ukers
varsel ved kunngjøring i Universitetets meldingsblad. Saker som medlemmer ønsker
behandlet på årsmøtet, må være sendt inn innen 8 dager før årsmøtet.
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Årsmøtet behandler:
5. Årsmelding fra styret og eventuelle komiteer.
6. Lagets regnskap i revidert stand.
7. Forslag som er kommet inn.
8. A) Valg av
- Leder.
- Øvrige styremedlemmer (nestleder, sekretær, kasserer, ett styremedlem)
konstituerer seg selv.
- To varamedlemmer.
B) To revisorer med ett varamedlem.
C) Valg av medlemmer til særskilte utvalg som årsmøtet har vedtatt å opprette.
Funksjonstiden for styrets medlemmer er 2 år. Ikke flere enn 3/5 av styrets medlemmer kan
stå på valg ved ett og samme årsmøte.
Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Ingen ansees valgt som ikke
har oppnådd flertall av de avgitte stemmer (dvs. minst én stemme mer enn halvparten av de
avgitte stemmer). Ved stemmelikhet mellom to kandidater foretas loddtrekning.
I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være gjort med et flertall (dvs. minst 1 stemme
mer enn halvparten av de avgitte) – unntatt lovendringer. For øvrig må vedtakene ikke være i
strid med overordnede idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.
Årsmøtet kan gjøre vedtak om å opprette utvalg til å lede arbeidet for bestemte idretter eller
avdelingsstyrer ved bedriften.
§6
Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller 1/3 av de stemmeføre
medlemmer krever det. Det kunngjøres på same måte som ordinære årsmøter og kalles inn
med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og
som er kunngjort ved innkallingen.
§7
Medlemsmøter
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig.
§8
Styret
Laget ledes av styret på 5 medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer, og ett
styremedlem. Dessuten kan styret tiltres av gruppelederen for de idrettsgrener som laget
driver. For å være beslutningsdyktige må et flertall av styret være møtt fram.
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§9
Styrets arbeid
h) Styret leder lagets samlede virksomhet.
Hvis årsmøtet har vedtatt å opprette utvalg for å ta seg av arbeidet med enkelte
idrettsgrener eller avdelingsstyrer, utferdiger styret en instruks for utvalgenes/styrenes
arbeids- og ansvarsområde.
i) Lederen har den daglige ledelse av laget. Han skal anvise alle utbetalinger. Han leder
styrets forhandlinger og lagets møter, hvis ikke annet er bestemt. Han skal passe på at
valg, adresseforandringer e.l. som har interesse for bedriftsidrettsråd, krets og forbund
blir meldt. Formannen må sammen med kassereren og revisorene sende inn rapport
over medlemstall m.v. til overordnede instanser innen fastsatt frist.
j) Nestlederen fungerer som leder i dennes fravær.
k) Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter.
Sekretæren skal i samarbeid med formannen føre lagets korrespondanse. Sekretæren
skal dessuten være lagets arkivar.
l) Kassereren fører lagets regnskaper og medlemsfortegnelse. Lagets midler settes inn i
bank eller anbringes på annen forsvarlig måte og kan ikke tas ut uten fungerende
leders eller kassererens underskrift. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til
enhver tid kan ha i kassen.
m) Revisorene skal to ganger i året gjennomgå regnskapene, kontrollere kassa, og se etter
om eventuelle verdipapirer og andre eiendeler er til stede. Enhver revisjon og
kassekontroll føres inn i revisjonsprotokollen med nødvendige merknader. Protokollen
legges fram for styret så snart som råd er.
n) Styret utarbeider årsmelding og regnskap. Årsmelding og referat fra årsmøtet sendes
bedriftsidrettsrådet/kretsen.
§ 10
Oppløsning
Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøtet med 2/3 flertall etter at forslaget på
forhånd er satt opp på sakslisten, som er sendt medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært årsmøtet minst 1 måned
senere, og for at laget skal oppløses må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
I tilfelle oppløsning skal eventuelle eiendeler og midler forvaltes av vedkommende bedrift,
fagforening elle faglig sammenslutning som laget hører til.
§ 11
Tillegg og endringer
Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta tillegg eller endringer av denne lov.
§ 12
Ikrafttredelse
Lovendringer vedtatt på årsmøtet trer i kraft fra og med dagen etter årsmøtet.
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