Lov om Universitetets Bedriftsidrettslag – Bergen, Stiftet 27. januar 1969. Vedtatt på årsmøtet
21. februar 1985. Endringer vedtatt på årsmøtet 26. februar 1992. Endringer vedtatt på
årsmøtet 25. mars 2010. Endringer vedtatt på årsmøte 10. mai 2012.
§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
Lagets er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Bergen og 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. De siste kan taes opp etter vedtak i styret.
Studenter med studierett ved Universitetet i Bergen regnes som ansatte1.
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.
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
delta i konkurranser m.v. i samsvar med bedriftsidrettskretsens konkurransebestemmelser
§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 giro for
innbetaling av kontingent i juni måned.
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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
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
som danner lag.”

§5
Årsmøter
Ordinært årsmøte holdes hvert år i mars/april 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. Valg av
A) - 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 samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn
med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet som årsmøtet omfatter
og som er kunngjort ved innkallingen.
§7
Medlemsmøter
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig.
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§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 arbeid
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. Leder skal anvise alle utbetalinger, og leder
styrets forhandlinger og lagets møter, hvis ikke annet er bestemt. Leder skal passe på at valg,
adresseforandringer e.l. som har interesse for bedriftsidrettsråd, krets og forbund blir meldt.
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 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
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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