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Forslag til endring av styresammensetningen i Sandefjord Ballklubbs styre 

Valgkomiteen i Sandefjord Ballklubb har identifisert noen utfordringer relatert til valg av kandidater 
og drift av klubben. Valgkomiteen ble oppfordret til å involvere klubbens råd i en prosess med tanke 
på å sette inn relevante tiltak for å løse utfordringene og få ledelsen av klubben til å fungere bedre. 

Det er avholdt flere møter der representanter for valgkomiteen, klubbens råd og klubbstyret har 
deltatt. Valgkomiteen har også gjennomført samtaler med samtlige styremedlemmer og enkelte 
andre personer involvert i klubben. Valgkomiteen har også hatt samtaler med aktuelle nye 
kandidater til styret. 

Utfordringene for det sittende styret og spesielt styreleder ble ekstra store etter at sportslig leder 
trakk seg fra styret og som leder for sportslig utvalg. Dette har ført til at mange administrative 
oppgaver knyttet til det sportslige har tatt mye tid og kapasitet fra styret/styreleder. På generelt 
grunnlag kan man også si at mange oppgaver som hører hjemme i utvalgene belastes styret. Dette 
har gått på bekostning av andre viktige spørsmål og saker som hører hjemme i styret. Den endringen 
som ble gjort for noen år siden, ved at alle utvalgene skulle ha en utvalgsleder som også sitter i styret 
har, slik arbeidsgruppen (valgkomiteen og klubbens råd) erfarer, ikke vært så vellykket.  

På dette grunnlag vil valgkomiteen foreslå at antallet styremedlemmer reduseres fra dagens 7 faste 
medlemmer + 1 varamedlem til 4 eller 5 faste medlemmer + 1 varamedlem. Om det skal være 4 eller 
5 faste medlemmer avhenger av hvorvidt sportslig leder også skal være med i styret. Valgkomiteen 
mener det er gode grunner til at sportslig leder bør «slippe» å sitte i styret for å konsentrere seg om 
rent sportslige oppgaver. Valgkomiteen vil foreslå at styret ber årsmøtet om fullmakt til å vurdere 
dette spørsmålet. Kan ellers opplyse at valgkomiteen jobber for å finne en en kandidat til å bekle 
vervet som sportslig leder. 

Avsluttende kommentar 

Arbeidsgruppen har gjennom prosessen som er gjennomført også kommet fram til at klubben bør 
engasjere en daglig leder i en deltidsstilling. Det anbefales at utvalgslederne rapporterer til daglig 
leder, som rapporterer videre til styret. En slik løsning vil bidra til å fristille styret fra mange løpende, 
praktiske oppgaver. Arbeidsgruppen har lagt denne oppfordringen frem for styret, som også har stilt 
seg positive til dette forslaget. Dette følges opp av styret og legges ikke frem som en egen sak på 
årsmøtet.  

Arbeidsgruppen anbefaler styret å legge fram følgende sak på årsmøtet: 

Antallet styremedlemmer reduseres fra dagens 7 medlemmer + 1 varamedlem til 4 (evt.5) 
medlemmer + 1 varamedlem. Forslaget er i tråd med retningslinjene fra Norges Idrettsforbund.  
Årsmøtet gir styret fullmakt til å avgjøre om sportslig leder skal tas inn som medlem i styret eller ikke. 
Styret vil etter endringen ha følgende sammensetning:  



Ny styresammensetning 
 
Leder 

Nestleder (marked) 

Styremedlem (økonomi) 

Styremedlem (kvalitetsklubb) 

Styremedlem (sport) (styret gis fullmakt til å vurdere om sportslig leder skal sitte i styret) 

Varamedlem 

 
 

Med vennlig hilsen 
Valgkomiteen v/ Kjell Christian Zimmermann Børresen 


