
ÅRSMØTE
2021

IL Bjørnar 
Bjørnar Håndball 

Bjørnarhallen



Årsmøte 2021
IL Bjørnar    |    Bjørnar Håndball    |    Bjørnarhallen

Innhold:

Saksliste årsmøte 2021      side   3 

 Valg         side  4

Årsmeldinger        side   5

 IL Bjørnar Hovedstyre     side   6

 Bjørnar Håndball      side   10

 Bjørnarhallen       side   22

Regnskap        side   23

 IL Bjørnar Hovedstyre     side   24

 Bjørnar Håndball      side   27

 Bjørnarhallen       side   35

 Forslag til endring i Allianseidrettslaget  side   41

 Forslag til endring av IL Bjørnar    side   42

 Forslag til kontigent       side   43

Forslag til budsjett       side   44

 Bjørnar Håndball      side   45

Organisasjonsplan       side   47



Årsmøte 2021
IL Bjørnar    |    Bjørnar Håndball    |    Bjørnarhallen

side 3

Saksliste årsmøte 2021:

1. Godkjenne dei som har stemmerett

2. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar

3. Velje dirigent, referent og 2 medlemer til å skrive under protokollen

4. Handsame idrettslaget si årsmelding, irekna gruppeårsmeldingar

5. Handsame idrettslaget sin rekneskap i revidert stand

6. Handsame forslag og saker.

•  Forslag til endring av organisering av Allianseidrettslaget  

 Arna-Bjørnar (AILAB)

• Forslag til endring i organisasering av IL Bjørnar

7. Fastsetje medlemskontingenten

8. Vedta idrettslaget sitt budsjett

9. Handsame idrettslaget sin organisasjonsplan. Sjå vedlegg.

10.Gjere følgjande val:  

 Styret 

 Valkommitéen 

 Revisora
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Valg



Årsmøte 2021
IL Bjørnar    |    Bjørnar Håndball    |    Bjørnarhallen

side 5

Årsmeldinger
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Årsmelding IL Bjørnar Hovudstyret

1.  Generelt om IL Bjørnar
Idrettslaget Bjørnar holder til i Arna bydel i Bergen kommune og 
hadde i 2020 858 registrerte medlemmer (ekskl. æresmedlemmer 
og støttemedlemmer). Totalt var det påmeldt rundt 70 fotballag i 
2020-sesongen og rundt 90 håndballag i sesongen 2019/20.

Idrettslaget har ingen ansatte, da arbeidsgiveransvaret er delegert 
videre til Bjørnar Håndball og Arna-Bjørnar Fotball.

Hovedstyret har bestått av to kvinner og fire menn. Kjønnsfordelingen 
er dermed ikke god nok, og noe vi må jobbe videre med for å  
utjevne best mulig. Samtidig er sammensetningen av hovedstyret 
prisgitt hvilke valg som blir gjort i andre styrer, slik at det er  
utfordrende å styre hvordan sammensetningen vil bli.

Driften av idrettslaget medfører ikke skader på det ytre miljø.

Styret mener at idrettsmiljøet og den generelle trivselen i idrettslaget 
er god, og at IL Bjørnar, med sine mange medlemmer, gjør en svært 
viktig jobb for barn og unge i Arna.

Årsberetningen og regnskapet for 2020 viser etter styret sin vurdering 
at det er gode forutsetninger for videre drift. 

2. Styrets sammensetning og virksomhet
Styret i IL Bjørnar har i løpet av 2020 hatt seks medlemmer. Leder for 
ABF barne- og ungdomsstyret trakk seg fra hovedstyret ila. året.

Leder:       Thomas Garnes
Kasserer / økonomiansvarlig:   Odd-Egil Eide
Leder håndballgruppen:    Nils Magne Garnes
Leder håndball barnestyret:   Maria Hauso Langesæter
Leder Bjørnarhallen:     John Halvor Sæle
Leder Arna-Bjørnar Fotball:   Gunvor Djønne
Leder ABF barne- og ungdomsstyret: -

Hovedstyret har hatt fire styremøter i perioden. I tillegg har enkelte 
saker blitt drøftet og vedtatt per e-post.
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Leder for ABF barne- og ungdomsstyret har også deltatt på møter i 
arbeidsgruppen Arna Idrett og Fritid, som jobber for felles anleggsut-
vikling på Seimsmyrane / i Indre Arna.

3. Saker som har vært prioriterte i 2020
Styret har på de ordinære styremøtene gjennomgått hovedstyrets 
økonomi, med særlig fokus på innbetaling av medlemskontingenter 
og de ulike tilskudd og refusjoner. De viktigste sakene ellers har vært 
som følger:

Covid-19
Korona-pandemien har gjort år 2020 til et utfordrende år å drive og 
planlegge idrett. Nasjonale og lokale retningslinjer har i perioder gjort 
til at vi har måttet stenge ned all idrett for alle aldersgrupper. På  
vårparten måtte vi stenge ned alt av arrangementer, dvs. kamper og 
cuper med tilhørende inntekter, i over to måneder. Heldigvis bevilget 
Bergen kommune idretten MNOK 13 som en ekstra støtte i en  
vanskelig tid, hvorav IL Bjørnar fikk kr 193.000 (ble fordelt mellom 
håndball og fotball). Styret har vært tett på og diskutert 
smittevernstiltak og smittesporing.

Medlemskontingent 2020
Styret kom frem til at IL Bjørnar burde redusere årets kontingent som 
følge av at Covid-19 stengte ned all idrettsaktivitet i vårmånedene. 
Styret var omforent om at de medlemmer som faktureres felles får 
en reduksjon i kontingent på 30%. Styret håpet at dette ville sende ut 
et positivt signal til medlemsmassen om at vi står sammen i denne 
spesielle tiden.

Bygging av ny Bjørnarhall og erstatningshall i byggeperiode
Bergen kommune har bevilget MNOK 120 til byggingen av ny  
dobbelhall på Garnes (i utgangspunktet MNOK 20 i år 2020, MNOK 40 
i år 2021, MNOK 60 i år 2022). Kommunens opprinnelige plan var at ny 
Bjørnarhall skulle stå klar i år 2022 (det regnes ca. 1,5 års byggetid fra 
start til slutt). Prosessen har blitt forsinket / utsatt pga. Covid-19, og 
siste løypemelding fra kommunen er at kommunen i sitt planarbeid 
har kommet frem til at det må utarbeides en reguleringsplan for  
området for å kunne byggedobbelhall der Bjørnarhallen står i dag. 
Dette arbeidet starter kommunen opp med i disse dager, men vil 
kunne føre til en forsinkelse på arbeidet fra opprinnelig plan med 
rundt to år. Kommunen har i høst inngått avtale med Jostein Garnes 
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om leie av hallen på Storaneset som erstatningshall for Bjørnarhallen 
i byggetiden, og den har gitt oss tilbakemeldinger om at den vil  
jobbe for at erstatningshallen skal bli klar for aktivitet så raskt som 
mulig. Det betyr at vi kanskje allerede i løpet av 2021 kan ha to flater 
tilgjengelig. Det er dog noe usikkerhet knyttet til prosess angående 
bruksendring og dispensasjon for hallen på Storaneset.

Endring av organisasjon IL Bjørnar 2020
Med bakgrunn i at Bergen kommune har overtatt Bjørnarhallen 
trenger ikke IL Bjørnar den delen av organisasjonen som har drevet 
Bjørnarhallen siden 1986. Årmøtet 2019 i IL Bjørnar opprettet et utvalg, 
ledet av John Halvor Sæle, som skulle utarbeide forslag til endring av 
organisasjon for IL Bjørnar. Hovedstyret ble av utvalget forelagt  
følgende to forslag:
1) Utvalget foreslår at Bjørnarhallen fusjoneres med Bjørnar  
håndball og fjernes fra organisasjonskartet til IL Bjørnar. Midlene  
tilhørende Bjørnarhallen på kr 1.059.435 tilføres Bjørnar Håndball i sin 
helhet.
2) Utvalget foreslår at Arna Bjørnar Fotball og Bjørnar Håndball 
sin gjeld til hovedstyret på hhv. kr 250.000 og kr 18.000 ettergis, og 
at Bjørnar Håndball tildeles et beløp på kr 232.000, slik at den totale 
summen som gis de to gruppene/avdelingene blir lik (kr 250.000).

Hovedstyret vedtok enstemmig utvalgets to forslag. 
Utvalget påbegynte på slutten av året også arbeidet med å  
kartlegge muligheten for en helt ny alliansemodell, med tilhørende 
nytt navn, som reflekterer bydelen Arna.

Overgang til nytt medlemssystem
Våren 2020 fikk klubbene under IL Bjørnar presentert et potensielt nytt 
medlemssystem, Rubic. Dette fremstod som et mye bedre og mer 
fleksibelt system enn Spoortz, som vi hadde. Det fremstod også som 
et system som klubbene kunne jobbe sammen i på en god måte, og 
prisen var overkommelig. Hovedstyret ga derfor sin tilslutning til å 
gå over til bruk av Rubic som medlems- og faktureringssystem. Det 
samme gjorde alle styrene i de enkelte klubbene, og systemet ble  
implementert i Q4 – og er i dag i full drift. 

4. Økonomi
IL Bjørnar sine viktigste inntektskilder er:
• Medlemsinntekter (136’, ned fra 700’ i 2019 ) –  
Blir fordelt 60% til Arna-Bjørnar Fotball og 40% til Bjørnar Håndball  
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• Kommunalt tilskudd (193’, ned fra 520’ i 2019) –  
Fordelt 50%/50% ABF/BH
• Grasrotmidler (458’, opp fra 433’ i 2019) -  
Fordelt 60%/40% ABF/BH
• Tilskudd fra NIF (234’, ned fra 242’ i 2019) -  
Fordelt 60%/40% ABF/BH
• Momskompensasjon (273’, ned fra 286’ i 2019)

Som nevnt har året 2020 vært et spesielt år, med svært liten inntekts-
givende aktivitet. Dette reflekteres også i regnskapet for 2020, som 
viser et negativt årsresultat for IL Bjørnar på kr 485.170. Dette skyldes i 
hovedsak at hovedstyret ga Arna-Bjørnar Fotball og Bjørnar 
Håndball et ekstraordinært tilskudd på kr 500.000 (kr 250.000 til hver), 
som nevnt under punktet Endring av organisasjon IL Bjørnar 2020. 
Dette skjedde altså i form av en gjeldsettergivelse på kr 250.000 til 
ABF, og tilsvarende gjeldsettergivelse på kr 18.000 pluss utbetaling på 
kr 232.000 til Bjørnar Håndball. Til sammenligning viste regnskapet et 
positivt årsresultat på kr 6.495 for 2019. Inntektene blir i all hovedsak 
fordelt ut til aktivitetsgruppene Bjørnar Håndball og Arna-Bjørnar  
Fotball etter fordelingen som er nevnt like over her. Etter disponering 
av resultatet vil hovedstyrets EK være på rundt kr 764.000.
 
Økonomien i laget er jevnt over god og det er forutsetninger for 
videre drift og utvikling.

5. Takk for innsatsen!
Hovedstyret vil takke alle som står på for idrettslaget: Foreldrekontak-
ter, supportere, lagledere, oppmenn, trenere, dommere og  
billettselgere. Takk til alle styremedlemmer og andre tillitsvalgte i 
undergrupper og komitéer! IL Bjørnar har en unik kultur og tradisjon 
for frivillig innsats, og er kjennetegnet ved en dugnadsinnsats som 
andre idrettslag misunner oss. 

En stor takk også til administrasjonene i aktivitetsgruppene som gjør 
en svært god jobb i utsatte posisjoner. Og ikke minst: Takk til alle 
håndball- og fotballspillere som er aktive i idrettslaget og som er  
årsaken til at klubben eksisterer!

For I.L. Bjørnar, 

Thomas Garnes, Odd-Egil Eide, Nils Magne Garnes, Gunvor Djønne, 
Maria Hauso Langesæter, John Halvor Sæle
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Årsmelding Bjørnar Håndball

1. Styrets sammensetning og ansatte

Styret i håndballgruppen har i 2020 bestått av: 

Leder   Nils Magne Garnes 
Leder Ungdom Ina Raad Oen
Leder Barn  Maria Hauso Langesæter
Leder Herrer Anders Dahl
Leder Damer Renate Svendheim
Leder Marked Arild Sellevåg Litlekalsøy
Styremedlem  Siv Iren Fadnes

Ansatte
Bjørnar Håndball har hatt følgende ansatte i perioden:

Daglig leder Kjetil Holm

Sportslig leder Jan Kristoffer Mathiassen til august 2020. Jørn Arntzen og   
   Stephanie Børhaug (sportslig medarbeider) fra august 2020. 

Trenere  Ivica Rimanic 
   Oddvar Jacobsen
   Øystein Haldorsen
   Ørjan Bondevik
   Kjetil Holm
   Martin E Christensen
   Henrik Frantzen Gjerstad

Mediegruppe Stephanie Børhaug
   Ørjan Bondevik
  
Andre verv
Turneringsleder Erlend Vågane

2. Styrets arbeid

Håndballstyret har hatt 7 styremøter i perioden. 

Bjørnar håndball ble som alle andre klubber sterkt preget av koronapandemien i 
2020. Trening- og kampaktiviteten har blitt svært begrenset i store deler av året. 
Styrets arbeid har hatt fokus på å sikre at den aktivitet som har vært utført har 
vært i henhold til regler og forskrifter. Vi har også i perioder stengt hallen for tren-
ing, da det har vært usikkerhet knyttet til smitte i blandt klubbens medlemmer 
og i nærmiljøet.  Styret har samtidig forsøkt å legge til rette for at så mye aktivitet 
som var lov innenfor rammene skulle kunne utføres, slik at klubbens medlemmer 
fikk et så godt tilbud som mulig.  Styret har også hatt fokus på å sikre klubbens 
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økonomi i et år der det vedtatte budsjettet ikke gikk å følge.  

I tillegg til ordinære styremøter har styrets medlemmer hatt ulike arbeidsmøter, 
både i undergrupper og i prosjekter. Styreleder og leder for barnegruppen har 
fast plass i hovedstyret IL Bjørnar. 

Utvidelse av Bjørnarhallen har vært et stort ønske og en prioritet oppgave for 
klubben i svært mange år. I 2020 ble ble det jobbet videre med denne prosessen. 
I desember 2019 ble det i bystyret vedtatt et budsjett der det i neste 3 års periode 
er bevilget 120 millioner kroner til rivning av den eksisterende Bjørnarhallen og 
bygging av en helt ny dobbelthall. Det er ennå usikkert når ny Bjørnarhall vil stå 
klar, men det jobbes i kommunen med planprosessen. 

Klubben trenger en hall å drive aktivitet i når Bjørnarhallen blir revet og ny hall 
bygges. Klubben har derfor jobbet for at kommune skulle leie en hall på  
Storaneset til dette formålet. Og i 2020 undertegnet kommunen en leieavtale 
med byggeier og dette kan sikre klubben en ekstra flate frem til riving av dagens 
Bjørnarhall blir iverksatt. Klubben har jobbet videre med å få denne hallen  
tilgjengelig så raskt som mulig og vil fortsette dette arbeider fremover. 

3. Økonomi

Økonomisk rapport Bjørnar Håndball pr 31.12.2020
Driftsresultat viser overskudd på kr 647 389. 
Årsresultat viser overskudd på kr 685 860
Egenkapital kr 4 487 289     
 
Selv om klubben kan vise til et godt driftsresultat i 2020 har det vært økonomisk 
utfordrende å drifte klubben under koronapandemien. Både inntekter og utgifter 
har vært vanskelig å forutse og både arrangementer og aktiviteter har blitt avlyst 
og utsatt på kort varsel. 
Store deler av det positive driftsresultatet i 2020 har årsak i overføring av tidligere 
oppsparte midler fra Bjørnar IL og Bjørnarhallen. Driftsresultatet viser derfor ikke 
det reelle overskuddet på drift. Men gjennom godt arbeid med å sikre at  
søknader om kompensasjon for tapte inntekter i forbindelse med Vårspretten 
og andre arrangementer ble sendt til lotteritilsynet, har vi hindret at pandemien 
også ble en stor økonomisk utfordring for klubben. Vi står sterkt rustet til å få  
aktiviteten opp igjen på samme nivå som før pandemien, og har økonomi til å 
sette inn de tiltak som trengs fremover. 

Siden det har vært er svært annerledes år økonomisk blir det vanskelig å peke på 
spesielle poster i regnskapet som bør kommenteres, men vi ber heller  
interesserte å se gjennom regnskapet.    

Styret jobber kontinuerlig med å få mest mulig aktivitet ut av de økonomiske 
midlene klubben har til rådighet. 
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4. Administrasjon

Administrasjonen i Bjørnar Håndball har det siste året bestått av
- Kjetil Holm - Daglig leder og markedsansvarlig 
- Jan Kristoffer Mathiassen – Sportslig leder (sluttet 01.08.2020)
- Jørn Arntzen – Sportslig leder (70% stilling fra 01.08.2020)
- Stephanie Børhaug – Sportslig medarbeider og media (50% stilling fra 
01.08.2020)

Administrasjonens oppgave er i hovedsak å gjennomføre klubbens daglige drift 
og gjennomføre oppgaver besluttet av styret. Administrasjonen har vært  
representert på alle styremøter i Håndballstyret.

Noen oppgaver som har blitt utført av administrasjonen:
- Økonomistyring, herunder fakturering, betalingsoppfølging osv
- Kontakt og oppfølging av eksisterende og potensielle samarbeidspartnere.  
 Oppfølging av inngåtte avtaler
- Oppfølging av nyopprettet markedsutvalg
- Kontakt med region, forbund, andre klubber, skolene i bydelen osv.
- Kontakt med media
- Markedsføring av seniorkampene i samarbeid med Mediegruppe
- Vedlikehold av Bjørnarhallens Generalterminplan
- Oppfølging av kveldsvakter i Bjørnarhallen..
- Administrative oppgaver rundt seniorlagene
- Tidtaker-/sekretær-lister for 2. og 3. divisjons kamper
- Praktiske oppgaver rundt klubbens aldersbestemte arrangement
- Praktiske oppgaver rundt prosjekter som Håndballskole og Vårspretten
- Kontakt med det frivillige apparatet i klubben
- Samarbeid med Arna-Bjørnar Fotball

5. Barnegruppen

Barnegruppen har i 2020 bestått av:

Leder barn/ Ballsidighet:  Maria Hauso Langesæter 
Materialforvalter barn:   Maria Hauso Langesæter
Ansvarlig håndballskole:   Jørn Arntzen og Stephanie Børhaug
Informasjon:    Maria Hauso Langesæter / Jørn Arntzen
 

Barnegruppens oppgaver
Barnegruppen har ansvar for organisering og tilrettelegging av aktiviteten for de 
yngste lagene, jenter/ gutter 7 - 11 år. 
I inneværende sesong var det påmeldt følgende lag:
- Miniserien 6 - 9 år, 30 lag (2019 – 25 lag)
- Aktivitetsserien 9 - 10 år, 9 lag (2019 – 5 lag)
- Regionsserien 11 år, 1 lag (2019 – 4 lag)
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Gjennomføring av sesong
Sesongen 2019/2020 fikk en brå slutt ved lockdown på grunn av Covid-19 i mars. 
Sesongen 2020/2021 startet som vanlig i september, men ble stoppet som ett 
smittevernstiltak på nasjonalt nivå. Det ble gjennomført noen håndballrunder i 
oktober for barnelagene før ny nedstenging ut året. Bjørnarhallen har også i  
perioder vært stengt som ett resultat av Covid-19 og smittevernstiltak. 

Oppstartsmøte Ballsidighet
Det ble gjennomført oppstartsmøte med foreldre for 2014 – kullet. Møte ble gjort 
i samarbeid med Arna-Bjørnar Fotball på Arna Idrettspark. Klubbene skal etter 
planen jobbe etter «Ballsidighets-prinsippet» og fritidstilbudet skal presenteres 
som en samlet aktivitet. Det har vist seg de siste årene at klubbene drar litt i hver 
sin retning når det gjelder verdier og hvordan man ønsker å fremstå som klubb. I 
etterkant av oppstartmøte ble det sendt ut invitasjon fra Bjørnar Håndball til eget 
møte for 2014 - trenerne. Møte ble gjennomført i Bjørnarhallen i slutten av  
oktober med godt oppmøte. Her ble det delt ut nødvending utstyr for oppstart av 
lag. Erfaring tilsier at det kan være fornuftig å dele oppstartmøte til neste år der 
hver klubb presenterer sin klubb. 

Kick off
Det ble ikke gjennomført Kick Off for barnelagene slik planen var høsten 2020. Ikke 
mulig å gjennomføre på grunn av smittevernregler i forbindelse med Covid-19.

Bjørnarhallen og treningstider
Alle lag fra 2012 (G/J 7 år) har tilbud om treningstid enten i Bjørnarhallen eller i 
gymsalene tilknyttet skolene. I 2018 gjorde klubben ett forsøk på å få treningstid 
til alle lag i Bjørnarhallen. Erfaring fra dette prosjektet viser at dette er  
utfordrende, hallen er rett og slett for liten. Det er ett godt tegn med store 
treningsgrupper i mange av kullene i barnegruppen. Det viser seg dessuten at 
det for mange fungerer vel så bra å trene i den delen av bydelen hvor man bor 
på grunn av logistikk med spillerne til og fra trening. 

Utstyr 
Oppkledningen av trenerne i klubben fortsatte i 2020. Alle trenerne fra 2014 – 
2008 har fått utdelt t-skjorte og trenerjakke type Select Brazil Zip Jakke.  
Tilbakemeldingene fra trenerne er udelt positiv. Mange melder at det er fint å bli 
satt stas på med utstyrspakke fra klubben.

Organisering
Barnegruppen er den største gruppen i klubben, med nærmere 350 medlemmer. 
Det jobbes godt i og rundt lagene og samarbeidet med ressurspersonene rundt 
lagene er god. Det er ønskelig med flere ressurspersoner i barnegruppen.

Rema 1000 Håndballskole
Det ble arrangert håndballskole i vinterferien. Mange påmeldte barn og  
seniorlagene bidrar med dugnadsinnsats, samtidig som det blir etablert gode 
relasjoner mellom seniorspillere og barnegruppen. Håndballskolen i høstferien 
utgikk for barnelagene på grunn av Covid-19. Klubben gjennomførte håndball-
skole for alderen 2008 og oppover.
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Lørdagsøkter
Det ble i høst startet ett nytt tilbud for spillere født 2010 – 2014. «Lørdagsøkter» er 
ett gratis lavterskeltilbud gjennomført med seniorspillere som instruktører.  
Aktiviteten ble lagt til lørdags formiddag og var åpen for alle innenfor  
aldersgruppen. Prosjektet ble lagt på is på grunn av vanskelighet med å  
gjennomføre i forhold til smittevern.

Ytre-Arna
Håndball-aktiviteten i Ytre Arna er utfordrende. Fire ukers håndballskole i fjor gav 
ikke ønsket resultat. Engasjementet hos foreldre er for lite til at de er selvgående. 
Det har ikke blitt prioritert ressurser til oppstart i Ytre Arna denne sesongen.

Lone
På grunn av Covid-19 har det vært vanskelig å gjennomføre oppstarts-håndball-
skole på Lone, slik man har gjort de senere år. Denne tråden skal tas opp igjen i 
2021, med oppstart av både 2014 og 2015 kullet. Vi har en felles jente- og gutte-
gruppe i 2012 årgangen. 2013 kullet har også startet håndballag og disse to  
gruppene fungerer godt.

Garnes
Det ble startet nye grupper for jenter og gutter i 2014 kullet. Engasjerte foreldre-
trenere driver på både jente- og guttesiden. Klubben har treningstilbud til alle 
aldersinndelinger i barnegruppen. Noen av lagene er sammenslått Garnes og 
Ådnamarka.

Ådnamarka
Det ble startet nye grupper for 2014 – kullet for både jenter og gutter. Engasjerte 
foreldretrenere driver på både jente- og guttesiden. Noen av lagene er  
sammenslått Ådnamarka og Garnes.

6. Ungdomsgruppen

Ungdomsgruppen er for spillerne mellom 12-16 år. Målsettingen er å skape et 
trygt, inkluderende og utviklende treningsmiljø med et bredt tilbud til alle. Det må 
også være et tilbud for de spillerne som ønsker å satse og bli blant de beste  
innen idretten. Som tidligere år har Bjørnar Håndball lagt til rette for samarbeid 
på tvers av aldersgrupper. Dette for å ivareta alle aldersgrupper og legge til rette 
for utvikling/hospitering. 
Foran sesongen var det flere lag som fikk nye trenere inn i trenerteamet rundt 
seg; Ørjan Bondevik J07, Sindre Brekke G08, Oddvar Jakobsen G06/07, Henrik 
Gjerstad G04/05 og Ivica Rimanic G04/05.
Både avslutningen av forrige sesong og oppstart/gjennomføring av denne  
sesongen har vært preget av Covid-19. Likevel har lagene hatt tilbud om  
alternativ trening som basistrening ute og fjellturer når hallen har vært stengt. 

Leder for Ungdomsgruppen denne perioden har vært Ina Raad Oen.
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Bring/Lerøy serien
Denne sesongen hadde Bjørnar Håndball meldt på lag på guttesiden både til 
Bring og Lerøy. Dette ble avlyst grunnet covid-19.

Representasjon
Det har vært få samlinger både regionalt og nasjonalt grunnet covid-19. Bjørnar 
Håndball har hatt enkelt spillere uttatt til regionale og nasjonale  
landslagssamlinger

Status på jentesiden
Det har vært noe frafall foran denne sesongen, men Bjørnar Håndball har fortsatt 
lag på alle alderstrinn. 

Samarbeidet med Osterøy fungerer godt og bidrar til flere spillere i de eldste  
årsklassene.

Klubben stiller lag i følgende årsklasser; J17-20, J16, J15, J14, J13 og J12

Status på guttesiden
Det har vært noe frafall, men flere av lagene hevder seg i toppen i region Vest.
Klubben stiller lag i følgende årsklasser; G17-20, G16, G14, 2 lag i G13 og G12. Ene 
laget i G13 er et samarbeid med Osterøy.

7. Arrangement

Regionseriearrangement (før covid 19)
Arrangementene rundt regionskampene har stort sett fungert veldig bra, og folk 
har stilt opp både i boden og som billettselgere. 

Arrangementsgruppene rundt 2. divisjonskampene for herrelaget og 3. divisjon 
for damelaget har gjort en flott jobb fortjener ros for dette. 

Regionseriearrangement (under covid 19)
Arrangementene rundt regionskampene har vært utfordrende å arrangere, da 
man ikke har kunnet forholde seg 100% til banedagbok, kamper som har blitt  
flyttet, utsatt, eller avlyst. Men på de få arrangementene vi har fått utført, har 
dugnadsånden som alltid vært stor. Folk stiller opp på kort varsel, og er alltid 
positiv.
Hallvaktene har også gjort en stor innsats for oss her.

Det har ikke vært arrangert kamper for seniorlagene siden starten av mars 2020.

Vårspretten og miniturnering om høsten
Begge disse turneringene ble avlyst grunnet covid 19.
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8. Markedsarbeid

Bjørnar har mange gode og trofaste sponsorer som år etter år gir oss midler til å 
drive klubben. Fredrik Mohn er vår største bidragsyter, og vi retter en stor takk til 
han. 

Kjetil Holm er daglig leder, og har samtidig jobben som markedsansvarlig i  
administrasjonen. 

Kenneth Oen og Øystein Haldorsen har ansvar for det praktiske arbeidet med 
reklame og skilt i Bjørnarhallen.

Vi vil takke alle sponsorer for gode midler i år, og håper alle våre medlemmer 
tenker på Bjørnar dersom muligheten for sponsormidler dukker opp.

Leder for markedsgruppen har vært styremedlem i Bjørnar håndball Arild  
Sellevåg Litlekalsøy. I tillegg består gruppen av Tor Erik Rolland-Bergsvik, Ida 
Garnes og Renate Haukeland. 

Markedsgruppen har hatt glede og nytte av et godt samarbeid og god hjelp fra 
Mediagruppen.
Markedsgruppen har egen gruppe på Facebook og denne benyttes til å dele  
informasjon og til å reise forslag til saker. Noen enkeltsaker som det har vært  
arbeidet med i 2020 er nærmere omtalt nedenfor.

Retningslinjer for lagskasse og dugnadsmidler aldersbestemte lag
Retningslinjer for lagskasse og dugnad for aldersbestemte lag ble kommunisert 
til trenere og miljøkontakter. 

Bjørnarlotteriet
Bjørnarlotteriet ble i 2020 en suksess med et overskudd for klubben på i overkant 
av kr 170.000. Aldersbestemte lag fikk 10% av loddsalget og de beste lagene til å 
gjennomføre loddsalg ble også belønnet med pizza-gavekort fra Pizzabakeren.
Lotteriet ble gjennomført etter Lotteritilsynets krav og retningslinjer for lotteri med 
omsetning under kr 200.000. Lotteriet tilfredsstilte tilsynets anbefaling om at verdi 
på gevinster skal utgjøre mer enn 25% av lotteriets omsetning. 

Bjørnarmagasinet
Bjørnarmagasinet ble i 2020 gjort tilgjengelig som elektronisk nettbasert  
magasin. 

Bjørnarbussen
I 2020 kjøpte klubben inn buss som skal brukes internt og leies ut. Det er  
utarbeidet retningslinjer for reservasjon, bruk og leie av bussen. Det er utarbeidet 
design og plan for foliering som vil gjøre bussen, lag og klubb synlig på veg til 
turnering eller kamp når dette blir mulig. 

«Navn på drakt»
Ny Bjørnar drakt ble utviklet tidlig i 2020 og ble første gang lansert 10.mars. Her 
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inviterte klubben enkeltpersoner, familier og Arna bedrifter til å bli med som drakt 
supportere. Til tross for en vanskelig periode med smittevern og usikkerhet rundt 
mulighet for både trening og kamp er det stor glede at klubben fikk mer 100  
supporter-navn på den nye drakten. Juniorlagene, Bjørnardamene og Bjør-
narherrene ser fortsatt frem til å få spille med den nye og flotte drakten. Klubben 
tilbyr også supportere å kjøpe egen «supporter» drakt.

«Klubb event»
Den 29.mars inviterte markedsgruppen til klubb-event i Bjørnarhallen. Her var det 
planlagt foredrag for klubbens sponsorer med tema «motivasjon,  
prestasjonsledelse og måloppnåelse», samt møte med hovedtrener for  
Bjørnarherrene med informasjon om kampforberedelse. Markedsgruppen  
hadde samtidig planlagt å presentere klubbens ønske om å arrangere  
sponsortur til Stavanger i forbindelse med damelandslaget sin deltakelse i  
Europamesterskapet i desember 2020. Som følge av smittevern tiltak var det ikke 
mulig å gjennomføre de planlagte arrangementene.

9. Herrer

Sport

Sesongen 19/20 Våren 2020
Trenere for A-laget var Ivica Rimanic, Martin Christensen og Henrik F Gjesdal 
hadde en assistentrolle på enkelte treninger og for G18 var det i utgangspunktet 
Martin som hadde ansvaret for. Ivica var kampleder for 2 div. Hovedansvaret for 
kampledelse 3 div var Henrik og G18 hadde Martin ansvaret. Men gjennom 
sesongen bidro også sportsjef Jan Kristoffer Mathiasen mye rundt G18. I tillegg 
bidro Anders Dahl ved behov. 

Denne sesongen hadde herregruppen tre sreniorlag i seriesystemet. 2. divisjon, 
3. divisjonslag. I tillegg hadde Bjørnar også et kompis/veteranlag som spilte i 
5. div. I G18 hadde Bjørnar et samarbeidslag med Viking i G18 Lerøyserien.  
Klubben hadde også et Regionalt G18 lag.  

Målsettingene var følgende 2. div kjempe på øvre halvdel av tabellen, 3. divisjon 
holde plassen. Det var i utgangspunktet ingen uttalte målsettinger for 5 div laget. 
Ambisjon med Lerøy laget var å gi spillerne gode opplevelser av å spille på høyt 
aldersbestemt nivå.

Spillergruppen var stor og det var en ok treningskultur i gjengen. Våren kom med 
Covid og både trening og kamp gjennomføring ble berørt. Lerøy ble avlyst. 
Seriespillet ble stoppet.  Når det lukket ned var 2. div laget på 7 plass og 3. div 
laget lå på trygg plass. 5. div laget lå også på opprykksplass. G18 regionalt ledet 
serien. Det ble en veldig brå og dårlig avslutning på året. Det var ikke bare 
kamptilbudet som ble stoppet men det ble også satt begrensninger på 
treninger. Det gikk spesielt ut over de som var over 20 år. Gjennom vårsesongen 
ble det gjennomført treninger som var mulig, men det var veldig begrenset hva 
som kunne arrangeres. 
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Sesongen 20/21
Høsten 2020
Sportslig leder Jan Kristoffer Mathiasen sluttet i stillingen sommeren 2020. Vi fikk 
ansatt Jørn Arntzen som ny sportslig leder. Ivica Rimanic fortsatte som  
hovedtrener som hjelpetrener for herrelaget og som ansvarlig for G18 ansatte vi 
Kjetil Holm

Det var planlagt at vi skulle ha 4 sr. lag i seriespillet. 2 div, 3 div, 4 div og et  
kompislag i 5 div. Lokalt hadde vi påmeldt et regionalt lag i G18, samt at vi var 
påmeldt til kvalifisering for Lerøy. 

Målet var å kjempe i toppen av 2 div. og beholde plassen i 3 div. I tillegg hadde vi 
ambisjoner om at vårt G18 lag skulle kvalifisere seg til Lerøy serien. 
Vi fikk inn to nye spillere i gruppen. En bakspiller født 2000 og en linjespiller født 
2001. Noen av guttene sluttet, men det var primært spillere som skulle studere 
eller reise bort fra Bergen/Arna.

Høsten 2020 ble en veldig tung periode for alle som er glad i håndball. De over 20 
har gjennom perioden nesten ikke fått trent sammen med resten av laget  
grunnet restriksjoner knyttet til Covid situasjon. De fikk et par uker med trening, 
dog uten fysisk kontakt før smittesituasjonen gjorde at restriksjonene ble  
strammet ytterligere inn. De under 20 fikk trene i perioder og de fikk også  
gjennomført et par kamper i regionalt seriespill, før også seriespill for de under 20 
ble lukket ned. Lerøy ble avlyst.  

Det var en ekstrem situasjon med restriksjoner og manglende normalitet i  
treningsarbeidet. Det ble noen utfordringer i å få gjennomført et helhetlig t 
reningsarbeid med en god nok kvalitet. Rett før jul valgte klubben og hovedtrener 
å avslutte samarbeidet. Samtidig med dette valgte klubben også å avslutte  
kontrakten med Kjetil Holm. Målet var nå at sportslig leder Jørn skulle ha god tid 
til å finne nye ressurser som skulle inngå i ett nytt trener team. 

Høsten 2020 var en vanskelig tid for gruppen og for klubben. Det var flere faktorer 
som skapte uro og bekymringer høsten 2020. Det var ikke alle som var helt enige 
i endringene i trener teamet.  Det var også stor frustrasjonen rundt restriksjoner 
og begrensninger i muligheten for å spille kamper og trene normalt. For gruppen 
under 20 gikk det bedre når det gjelder trening, men det var også krevende for 
gruppen at den ble så tydelig delt mellom de som fikk trene og de som nesten 
ble overlatt til seg selv.

Arrangement: 

Kampene og arrangementene før nedstengning våren 2020 ble gjennomført 
med bra kvalitet. Det var gode rammer rundt alle gjennomførte kamper før  
nedstengning. Vi var også gjennom våren gode på å profilere spillere og  
kampene våre i sosiale media. Her har mediagruppen gjort en fantastisk jobb.
 
Arrangement gruppen har for 19/20 bestått av Anders Dahl og Torild Garnes. 
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Sportsjef Jan Kristoffer har også bidratt til at kampene har blitt gjennomført på 
en god måte. Vi hadde også en fin gruppe med foreldre som har tatt sine økter i 
kiosken. Vel utført jobb av alle!
Sesongen 20/21 har det ikke blitt gjennomført et eneste arrangement grunnet 
Covid og smitte restriksjoner.

Annet:
Det er liten tvil om at dette har vært et tøft år på veldig mange måter. Den største 
bekymringen er om hvordan vi klarer å holde på de eldste når de ikke har fått 
trent med resten av klubben. Vi har ikke mistet mange spillere, men det endelige 
svaret på om vi mister spillere får vi nok ikke før vi kommer i gang med vanlig 
treningsarbeid. 

Høsten 2020 fikk vi i gang Sportslig utvalg. Det ble gjennomført 2 møter i løpet av 
høsten.Det er for fortsatt få mennesker som er involvert og engasjert rundt  
herregruppen. Vi fikk inn et par nye ressurser som skulle bidra rundt arrangement 
men da alt ble satt på vent og på hold fikk ikke denne gruppen startet sitt arbeid. 
Fortsatt er det stort behov for å få flere aktive rundt herrelaget. Skal vi ta nye steg 
og forbedre vårt arbeid må vi få flere mennesker med rundt laget.

Organisasjon 
Herregruppen har bestått av følgende:
Leder: Anders Dahl
Dugnad 19/20: Torhild Garnes
Materiell & Reiser: Renate Vereide Berge
Arrangementsansvarlig: Anders Dahl og Torhild Garnes

10. Damer 

Sesongen 2020/21 
Hovedtrener Oddvar Jacobsen har hatt ansvar for å utvikle laget, et veldig ungt 
lag som fremdeles har støtte av de etablerte spillerne som fortsatt er med.  
Siden 2020 ble et annerledes år med utfordringer, endringer og nedstengninger 
som ingen kunne se for seg, ble det også utfordringer i forhold til avvikling av 
kamper og trening. Dette har medført mye egentrening samt at innimellom 
kunne rekruttlaget som er under 20 år få trene.  
Rekruttlaget har Stephanie Børhaug tatt over treneransvar for og det jobbes godt 
med å forberede dem for damelaget, en del av dem er allerede faste spillere der. 
Utover det har de også hatt en del utfordringer som andre lag har hatt. 

Samarbeidet med Osterøy er godt og det rekrutteres fremdeles derfra.
Øystein Haldorsen har ansvar, og gjør en kjempejobb for laget.

6.div.
Også dette laget har hatt samme utfordringer som øvrige spillere som er over 20 
år og har hatt begrensninger i forhold til halltrening og kamper. 

Leder damegruppen: Renate Svendheim
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11. Gullserielaget

Trenarar: Monica Rosenvinge, Gerd Dyregrov og Benjamin Hennes
Spelarar: 11 spelarar, miks damer og menn
Sportsleg deltaking: deltek i REMA 1000 TH-serien, Region Vest 
Trening: Mandag 18-19
Medlem i inkluderingsutvalet i Region Vest: Gerd Dyregrov

2020 har vore sterkt prega av den pågåande koronapandemien.
Det blei berre gjennomført seriekamper i januar og februar. Frå og med mars 
2020 har all kampaktivitet vorte nedstengt. I mars og april, blei det heller ikkje 
gjennomført treningar. I mai og juni, gjennomførte laget treningar ute innanfor 
dei då gjeldande smittevernrutinene. Laget nytta uteområde ved Arna  
vidaregåande som treningsarena. Situasjonen var ikkje endra etter ferien i  
august og laget held fram med utetrening. Gleda var stor då det blei grønt lys for 
trene i Bjørnarhallen etter haustferien. Gleda blei kortvarig, for i november kom ny 
nedstenging som varte ut året.

Det mange av spelarane som viser frustrasjon og misnøye over å ikkje kunne 
møtast for trening og kamp og alle ser fram til håndballtrening inne utan 1 m. 
avstand! 

Spelarane har sakna trening, kampar og ikkje minst sesongavsluttinga som 
skulle ha vore i Førde. Det var også planlagt eit åpningsarrangement for serien 
2020/21 i september, der det mellom anna skulle delast ut sponsorgåver frå REMA 
1000. Gåvene har blitt sendt ut til laga i ettertid og i desember fekk spelarane  
utdelt t-skjorte, medalje, og krus frå regionen og seriesponsor. Laget fekk også 
ein treningsbag med utstyr til bruk på trening. 

Regionen har også arrangert Webinar med Bjarte Myrhol for oss trenarar i  
samband Learn Handball si lansering av eigen applikasjon for tilrettelagt hand-
ball. 

Gerd Dyregrov
 

12. Dommere

Bjørnar Håndball har innført en fast praksis at alle 15års spillere i klubben skal gå 
på dommerkurs. I 2018 var det 2003 kullet som gjennomførte kurs for å bli  
dommere. Fra dette kullet har flere av dem tatt steget videre og tatt dommer 1, 
og to av dem har fått tilbud om å være med i regional utviklingsgruppe 3 og har 
planer om å gjennomføre dommer 2 i løpet av siste del av sesongen.  
Dommeransvarlig har gjennom sesongen fulgt dem opp gjennom oppfølging på 
kurs og utstyr etter behovet til dommerne. Dommeransvarlig kommer til å  
fortsette denne oppfølging der det er mulig og behov for. 

I 2019 ble dommerkurset videreført med resultat i at man fikk flere  
barnekampledere. Det kommer til å bli gjennomført flere dommerkurs våren 2021, 
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hvor målet med dette kurset er å få flere dommere til å kunne bidra på 10-11 års 
rundene og ha dommere som kan i større grad bidra i Bjørnar sine egne  
turneringer og cuper i fremtiden.

Klubben mangler dommere i forhold til påmeldte lag i serien og må derfor betale 
bot for manglende dommerpoeng. Vi tok derfor på oss å organisere dommere til 
alle 10 og 11 års rundene i Bjørnarhallen. Disse kampene har blitt dømt av de  
nyutdannete dommerne våre og vi har fått gode tilbakemeldinger på disse.

Dommeransvarlig i klubben har i denne perioden vært Andrea Myhre Svendheim. 
Hun har hatt hoved ansvaret for dommerne og har arrangert dommerkursene 
våre sammen med Harry Stikkholmen. Hun har også fulgt opp de unge nye  
dommerne våre og de som tok kurs forrige sesong. De sist nevnte dommerne har 
som tidligere nevnt tatt steget opp og dømt i 12-15 års seriene.

Klubben har per dagsdato 7 aktive dommere. Disse er Jakob Høisæter, Hans 
Magnus Garnes, Endre Baartvedt, Kasper Bremnes, Simen Heggem, Gedeon 
Sagay og Andrea Myhre Svendheim.

13. Takk for innsatsen

Bjørnar Håndball vil rette en stor takk til alle som er med og bidrar til at vi kan 
gi et godt og utviklende håndballtilbud til klubbens medlemmer. Den 
frivillige innsatsen er grunnfjellet i idrettslaget. I Bjørnar Håndball blir 
det lagt ned titusenvis av dugnadstimer hvert år fra nesten 200 frivillige foreldre 
og andre. Vi er også helt avhengig av ansatte som holder klubbens drift i gang i 
hverdagen og legger forholdene til rette for de frivillige og lagene. Vi vil også 
rette en takk til alle små og store bedrifter som ser verdien i å bidra til klubben og 
dermed gjør oss i stand til å gi klubbens medlemmer en utviklende og  
meningsfull fritid. 

Bjørnar Håndball sitt styre vil TAKKE dere alle og ønsker dere hjertelig
velkommen med på laget også i det kommende året. 

For IL Bjørnar Håndballgruppen 2020

Nils Magne Garnes, Anders Dahl, Renate Svendheim, Maria Hauso Langesæter, 
Siv Iren Fadnes, Ina Raad Oen og Arild Sellevåg Litlekalsøy. 
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Årsmelding Bjørnarhallen

Styret: John Halvor Sæle, Leder

Bergen kommune overtok driftsansvaret for Bjørnarhallen fra og med 
15. august 2019.
Derfor var det ingen aktivitet i 2020 i regi av styret for Bjørnarhallen.

Hovedstyret i IL Bjørnar gjorde 02.12.2020 følgende vedtak:
«Bjørnarhallen fusjoneres med Bjørnar håndball og fjernes fra  
organisasjonskartet til IL Bjørnar. Midlene tilhørende Bjørnarhallen  
kr. 1.059.435 tilføres Bjørnar håndball i sin helhet».

Indre Arna, 18. februar 2021

For styret Bjørnarhallen

John Halvor Sæle
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Regnskap
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IL Bjørnar Hovedstyret
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Bjørnar Håndball
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Forslag til endring av organisering av Allianseidrettslaget 
Arna-Bjørnar (AILAB):

AILAB beholdes som egen juridisk enhet og eget organisasjonsnr.

ABF opprettes som eget idrettslag under alliansen som egen juridisk enhet og 
med eget organisasjonsnr.

Styret i AILAB velges av én representant  fra hvert av idrettslagene (ABF, ATIL og 
ILB), samt én representant som  skal være medlemsansvarlig for AILAB.
Her må vi samle gode argumenter for at denne modellen skal bli godkjent av 
Vestland Idrettskrets , NFF og NIF.
Argumentene for at Arna Bjørnar Fotball skal godkjennes som en egen juridisk 
enhet er følgende:
* Det vil bringe organisasjonen mer i samsvar med slik det faktisk fungerer i dag.
* Organiseringen er fordelaktig fordi det kan gi barn og unge anledning til å 
prøve seg i flere idretter.
* Arna Bydel er en liten bydel og modellen gjør det mulig med å samle idretten i 
Arna i en slagkraftig allianse.

Tore Thorsen har kontaktet NFF og fått følgende tilbakemelding:
«Klubben er også der registrert som Arna Bjørnar Allianseidrettslag hos NFF.
Dvs. at dersom vi fortsetter med at Fotballstyret = Allianseidrettslagets styre, så 
er det ok for dem.

Dersom Arna Bjørnar Fotball blir ny juridisk enhet, må denne enheten søke om å 
få overta divisjonsplasseringene klubben har i dag.
Det blir bare en formalitet, men det må gjøres.»

Som en følge av dette, bør de sovende organisasjonsnumrene tilhørende  
Bjørnar håndball og Bjørnar fotball fjernes fra registeret i Brønnøysund.

Årsmøte gir styret og arbeidsutvalget mandat til å jobbe videre med dette  
forslaget. Når de formelle vedtak og tillatelser er avklart med Norges  
idrettsforbund og Vestland idrettskrets, kan klubbene kalle inn til ekstraordinært 
årsmøte for å vedta den endelige organisasjonsendringen.
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Forslag til endring i organisering av IL Bjørnar

Il Bjørnar har i mange år vært organisert med to undergrupper, Bjørnarhallen og 
Bjørnar Håndball. 

Fra høsten 2019 blei drifta av Bjørnarhallen overtatt av kommune og det vart  
derfor ikkje nødvendig med undergruppa Bjørnarhallen.  Styret ser helle ikkje noko 
vidare grunn for at aktiviteten i klubben skal driftes i eigen organsisasjon  
(Bjørnar Håndball). 

Styret foreslå derfor at undergruppene, Bjørnarhallen og Bjørnar Håndball legges 
ned og slettes fra Brønnøysundregisteret. IL Bjørnar overtar da all aktivitet og drift 
i klubben. 

Forslag til vedtak: 
IL Bjørnar overtar all drift og aktivitet i klubben. Bjørnarhallen og Bjørnar Håndball 
slettes fra klubbens organisasjonskart. Styret i IL Bjørnar får fullmakt til å slette 
organisasjonen Idrettslaget Bjørnar Håndballgruppen orgnr: 983783430, fra  
Brønnøysundregisteret. 

For styret
Nils Magne Garnes
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Forslag til kontingent IL Bjørnar 2021

    
     Dagens kontingent Forslag til ny kontingent

Støttemedlem   800    800
Barn 6-12 år    1450    1450
Ungdom 13-16 år   1700    1700
Ungdom 17-20 år   1800    1800
Handball for menneske  
med utviklingshemming 1450    1450
Senior 20+ år   2500    2500
Senior breidde   1700    1700
Familie    3000    3000
Lagleiar/Trenar/Tillitsvald 100    100

Retninglinjer for kontingent:
• Retninglinjer for kontingent:
• Kontingentinntekter til IL Bjørnar vert normalt fordelt 60% til Arna-Bjørnar F 
 otball og 40% til Bjørnar Handball. Kontingentinntekter frå handballspelarar  
 frå 17 år og oppover vert fullt og heilt fordelt til Bjørnar Handball. Fotball  
 spelarar i same alder betaler kontingent direkte til Arna-Bjørnar Fotball
• Definisjon av «familie»: Fleire medlemmer under 17 år som har same   
 registrerte adresse hos klubben. Medlemmer har sjølv ansvar for å melde  
 inn ønskje om å betale familiekontingent
• Lagleiararar, trenarar og tillitsvalte må betale ein minimumssats på kr 100,-  
 på grunn av reglar frå Norges Idrettsforbund som skal forhindre medlems 
 juks. IL Bjørnars inntekter frå denne kategorien skal settast av til oppstart og  
 drift av Ballsidigheitslag for barn og unge med utviklingshemming
• Lagleiarar, trenarar og tillitsvalte som også er aktive som spelarar i klubben  
 skal berre betale minimumskontingenten på kr 100,-
• Styret kan etter eiga vurdering definere lag for vaksne som ikkje deltek i   
 seriespel som «Senior breidde», slik at spelarane betaler eigen kontingent
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Forslag til 
budsjett 2021
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Bjørnar Håndball
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Først vedtatt 17.mars 2014
Foreslått endret 17.03.2021

Organisasjonsplan
IL Bjørnar
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Organisasjonskart

IL Bjørnar er ein del av Allianseidrettslaget Arna-Bjørnar. Delar av 
Arna-Bjørnar Fotball sine aktive utøvarar er medlemmer i IL Bjørnar, 
Arna-Bjørnar Fotball er derfor ein innordna interessent til idrettslaget.

Styret i IL Bjørnar 

Styret vert valt på IL Bjørnar sitt årsmøte under punkt 10c i 
idrettslagets lov. Styret har oppgåver i trå med lova til IL Bjørnar. 
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Styret har ansvar for leiing og drift av all aktivitet i idrettslaget, og skal 
sørgje for at IL Bjørnar legg til rette for så mykje og så god aktivitet 
som mulig. Styret har ansvar for å opprette og drifte undergrupper 
med ansvar for dei ulike aktivitetsgruppene (barn, ungdom, kvinner, 
menn). Styret kan etter eige ønskje opprette andre utval og prosjekt-
grupper.

Styret skal for øvrig mellom anna
- Sette i verk årsmøtevedtak eller styrevedtak som angår aktivi  
 teten
- Administrere og halde kontroll på økonomien i tråd med dei til 
 delte budsjett og rammer som er sett av årsmøtet
- Etter behov fordele oppgåver og roller mellom styremedlemane  
 og andre tillitspersonar i klubben
- Arbeide for å rekruttere og behalde spelarar
- Kommunisere med leiarar og føresette rundt dei enkelte laga
- Rekruttere/engasjere, kommunisere med og drive utdanning for  
 trenarar rundt laga
- Inngå tilsettings- og honoraravtaler, dugnadsavtaler,    
 sponsoravtaler og eventuelle andre nødvendige avtaler for den
 økonomiske styringa til idrettslaget etter dei retningslinjene   
 årsmøtet  har bestemt.
- Fastsette eventuelle aktivitetsavgifter/treningsavgifter i tillegg til  
 medlemskontingent

Leiar for styret har personalansvar for dei tilsatte som jobbar med 
oppgåver knytt til aktivitetane i klubben.  Dette inneber at leiar for 
styret kan signere tilsettings-/honoraravtalere og sponsoravtaler. 
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Leiar kan foreta nødvendige endringar for personell tilknytt 
aktivitetane i klubben. Leiar for styret kan også representere laget 
utad i saker som er tilknytt aktivitetane i idrettslaget, som til dømes 
NHF Region Vest sine ting og samlingar, samt i media.

For styret sine økonomiske plikter hefter hele IL Bjørnar, styret kan 
derfor ikkje gjere økonomiske disposisjonar eller inngå avtaler som 
det ikkje er dekning for.

Daglig leiar
Daglig leiar skal leie den daglige, administrative drifta av idrettslaget 
og skal følgje de retningslinjene og pålegga som styret har gitt.  
Saker og spørsmål som er utanfor dei rammene som styret har sett, 
må avklarast med styret før det vert gjort nærmare val.

Dersom det ikkje er tilsett daglig leiar fell alle punkta som  
omhandlar daglig leiar bort. Alt ansvar og myndigheit som høyrer inn 
under daglig leiar vert då overført til styrets leiar.


