
   

 

Sakspapirer Årsmøte SK Djerv 2020 
 

Innhold 
Dagsorden for årsmøtet SK Djerv 
Årsberetning 
Regnskap 

- Resultatregnskap 
- Notat til SK Djerv rekneskap 
- Revisors beretning 

Valgkomiteens innstilling 
Øvrige sakspapirer 
 
 

 
 
 
 
 
Dagsorden årsmøte SK Djerv 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Val av møteleder 
3. Val av to personer til å undertegne protokoll 
4. Årsberetning 
5. Regnskap og budsjett 
6. Valg 
7. Bruk av Idrætshuset (det gamle garderobehuset) 
8. Innkomne forslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

Sak 4: Årsmelding Sportsklubben Djerv 2019 
 
 
Årsmelding hovedstyret 
 
Årsmøtet i SK Djerv ble ikke holdt før 27. mai 2020, så årsmøteperioden det rapporteres for er 
kortere enn det som er vanlig. 

Hovedstyret har hatt fire møter i perioden. Arbeidsutvalget, som har hatt månedlige møter har hatt 
til oppgave å forberede saker til hovedstyremøtene og ta mindre beslutninger løpende. 

 

Hovedstyret Valgt 2020 

Arbeidsutvalget  

Leder Espen Edvardsen 

Nestleder Tore Andersen 

Sekretær Gunnar Wiederstrøm 

Økonomi Nina Bergli 

Øvrige styremedlemmer  

Fotball  Børre Sundsøy 

Badminton Steinar Thorsen 

Innebandy Alberto Flodström 

Sverre Bolstad Wushu 

Ungdomsrepresentant Marius Claudey 

Djervhytten Erik Wiederstrøm 

Inkluderingsutvalget Haci Ackman 

Vara Frank Eriksen 

Vara Camilla Høgøy Helleseth 

 
Idrettsglede for alle 
SK Djerv har både en historie og en ambisjon om å være en inkluderende klubb. Men man er aldri 
bedre enn siste kamp. Inkluderingsarbeidet må drives kontinuerlig. Det er derfor satt i gang et arbeid 
med strategi for klubben og en egen virksomhetsplan for barneidretten. Det er planlagt å fortsette 
dette arbeidet i kommende periode. Spontant og i samarbeid med fotballgruppen og frivillige i 
nabolaget ble det noen uker i februar drevet en isbane med skøyteutlån på Småleken. For dette fikk 
klubben mye rosende omtale. 

Barne- og ungdomsidretten kan få bedre økonomiske rammer, men får en del offentlig støtte. 
Seniordelen får ikke  offentlig støtte og må derfor  finansiere seg med betydelige egenbetalinger og 
sponsor- og dugnadsinntekter. Det er derfor satt i gang et arbeid med å se på hvordan vi kan øke 
inntektene til den meste kostnadskrevende breddeidretten, fotballen.  

 



   

 

 

Klubben som sjef 
"Klubben som sjef" - er hovedslagordet til Kvalitetsklubb-konseptet til NFF. SK Djerv har ikke formelt 
satt i gang prosessen med å bli en kvalitetsklubb. Men vi har latt oss inspirere av prinsipper i 
programmet. 

Om klubben skal være sjef - så må vi ha ryddige ordninger for styring av klubben. Derfor har vi 
prioritert, etter anbefaling fra Norges idrettsforbund, å få på plass en fullmaktsmatrise. Denne forteller 
tydelig hvor myndigheten ligger i ulike saker. Videre har vi både laget et økonomireglement og etter 
en inkluderende prosess fått på plass et samlet budsjett for klubben i 2021. Og som en del av budsjettet 
har vi vedtatt en samlet, men differensiert, ordning for kontingent og treningsavgifter. 

Rammebetingelsen anlegg  
Vi eier ikke våre egne anlegg, og er derfor avhengig av et svært godt samarbeid med Bergen kommune 
og Idrettsrådet i Bergen. Dette er et svært krevende samarbeid å følge opp fordi vi må forholde oss til 
flere ulike etater og personer og tidvis uklare styringsprinsipper.  

Lacrosse er en idrett med kraftige kast av hard og liten ball. Vi har jobbet opp mot idrettsråd og 
kommunens idrettsetat for å få flyttet lacrosse til et annet anlegg. Men vi har foreløpig ikke fått 
gjennomslag for vårt syn. Nå har vi etablert et samarbeid med Møhlenpris skole for å få reist saken på 
politisk nivå i Bergen kommune.  

Anleggene kan i noen tilfeller være en knapp ressurs. Dette har vist seg både med fordeling av 
treningstider og med bruken av Idrætshuset fra 1921 (det gamle garderobebygget) hvor fotballgruppen 
og den nystartede og eksterne organisasjonen SKL har ulike ideer om bruk. Planen for det kommende 
året er å også her gjøre klubben enda tydeligere til sjefen. Det betyr å legge til rett for gode og 
inkluderende prosesser hvor alle som er involverte blir tatt med på råd. 



   

 

Medlemsregister og intern informasjon 
Vi er inne i en prosess med å "vaske" medlemsregisteret å få etablert gode rutiner i hele klubben for 
innkreving av kontingent og treningsavgifter og håper at dette vil være plass innen utgangen av 2021. 
Ambisjonen for nettsiden skdjerv.no er at det skal være et sted hvor medlemmer og personer som vil 
ta del i aktivitetene kan finne oppdatert informasjon om treningstider, kontaktpersoner og liknende. 
Strategien som er brukt er at man skal kunne endre treningstider og kontaktpersoner uten å beherske 
systemet for å publisere på siden. Kostnaden med drift av nettsiden er redusert med over 80%. 

Den nye Djerv-hytten 

Arbeidet med å gjenoppbygge Djerv-hytten og sikre oss de nødvendige tillatelser fra kommunen går 
mot slutten. Kun noen få prosjekter gjenstår før hytten er ferdig, men godkjenning av hytten er i 
skrivende stund til behandling hos byrådet før saken til slutt skal opp for bystyret. Administrasjonen 
har innstilt på at alle tillatelser og dispensasjoner skal gis. Det betyr at hytten kan tas i ordinær bruk 
før sommeren.  

Arbeidet med hytten har ført med seg stor belastning for både tillitsvalgte og medlemmer hva dugnad 
og ulike former for papirarbeid angår. Antall timer er vanskelig å tallfeste, men at det overstiger tusen 
er det ingen grunn til å tvile på. Mange skal takkes for arbeidsinnsatsen, her er ingen nevnt, men heller 
ingen glemt.  

 

Gjenoppbyggingen av hytten har også vært ytterst krevende for klubbens økonomi. Samlede kostnader 
ligger rundt 3,5 millioner kroner. Hadde ikke klubben hatt en svært solid egenkapital før dette arbeidet 
tok til, ville det ikke latt seg gjøre å få hytten ferdigstilt. Spillemidler med en million kroner, tilskudd fra 
Gjensidigestiftelsen på 390.000 kroner og momskompensasjon som kan komme opp i 600.000 kroner 
gjør at våre utgifter begrenses betydelig.  

Til gjengjeld har vi fått en helt ny hytte, som vil kunne være til glede for alle medlemmer av SK Djerv 
og som også kan leies ut til barnehager, skoler og ulike lag og dermed sikre inntekter til driften av 
hytten.  

 



   

 

Årsmelding fotball 2020 
 

Seniorgruppen 

Seniorgruppen i år hatt følgende lag påmeldt til seriespill: 

Herrer A: 4 divisjon Ikke gjennomført sesong grunnet covid 

Damer A: 3 divisjon Ikke gjennomført sesong grunnet covid.  

Oldgirs: 1 divisjon ikke gjennomført sesong grunnet covid.  

 

Herrer A-lag  

Målsetningen var bedre plassering på tabellen en sesongen 2019. Vi startet oppkjøringen godt og 

hadde gode ting på gang fram til mars da alt ble stengt.  

Trener team i 2020 var hovedtrener Alexander Myrtvedt Assistent Thomas Ulvestad Assistent Frank 

Eriksen Keepertrener Terje Husabø. Vi har trent når det har vært åpning for det. Trener teamet 

fortsetter i 2021 

Damer A-lag  

Fikk beholde plassen i 3 divisjon og hadde målsetning om å beholde plassen.  

Har trent godt og fått en stabil tropp før nedstigningen kom i mars. 

Trener team for 2020 var Thomas Sandstø assistent Tom Rune Aasen. Vi har trent når det har vært 

åpning for det. Trener teamet fortsetter i 2021.  

Åpen Hall  
Åpen hall har ligget ned hele dette koronaåret. Det er trolig det tiltaket som når flest barn og er et 
aktivitetstilbud som A-laget har drevet. I 2019 var det registrert over 5000 deltakere på Åpen hall i 
helgene. 
 
Jenter 2005 
15 spillere 
Børre M. Sundsøy (hovedtrener), Jørgen Pedersen  (assistenttrener), Margareth Yttredal (lagleder) 
 
Vi har spilt kamper i Bergen, Hardanger, Voss og i Nord-Hordaland. Vi hadde planer om Dana Cup, 
men den gikk i vasken. Vi har hatt er par sosiale samlinger i klubbhuset og i bydelen og Børre kan fylle 
inn litt mer presist om detaljer om selve fotballaktivitetene. 
 
Jenter 2008 
14 spillere 
Siv Skard (hovedtrener), Siv F. Rørvik (assistenttrener) 
 
Jentene hadde en god sesongstart med bra oppmøte på trening. Da Covid slo ned som en 
internasjonal bombe ble det full stopp på treninger og samhold. Heldigvis ble det gjort noen grep for 
barn og unge, så vi startet igjen etter påske med trening i smågrupper. Jentene tok også egne initiativ 
og tok fellestreninger opp Stoltzen. 
Etter sommeren ble det endelig lov med kamper, til stor glede for jentene som var lei av å ikke få 
spille skikkelig fotball :) Det ble en sesong med noen tap og noen seire.  
2020 sesongen har, som for alle andre, vært en spesiell sesong. Men, vi er stolte over å ha et lag med 
jenter som har det kjekt både på og utenfor banen.  
2021 sesongen blir et nytt spennende fotballår,  da vi går inn i et samarbeid med Varegg J08. Det skal 
bli kjekt å utvikle oss videre på tvers av byens grenser, og få nye impulser og fotballvenner. 
 



   

 

Jenter 2009 
15 spillere 
Anders Kvarven (trener, onsdager), Helge Skodvin (ass trener), Hanne Jones (ass trener), Camilla 
Høgøy (ass trener), Birthe Skotheim (lagleder), Erik Simonsen (trener mandager) 
 
Vi har trent to ganger i uken så fremt det ikke har vært stanset pga. covid. Det har vært kamper på 
mandager gjennom en periode av sesongen. Vi har alltid stilt lag, som regel nok til to rekker, og med 
topp stemning. 
 
Jenter 2011 
15 spillere 
Ole Ragnar Pedersen (Hovedtrener) 
 
Trent omtrent som vanlig, har spilt par ''vennskapskamper'' mot Nordnes. Fokus på teknikk og 
ballkontroll på treningene, lært oss par finter som gode å ha i registeret. Ellers er det alltid gleden 
som styrer treningene og at alle skal føle at de er en del av gruppen. 
 
Jenter 2012 
12 spillere 
Trener Siv Skard 
 
I periodene uten Corona-restriksjoner har vi dette året økt antall treninger fra 1 til 2 økter i uka. Vi 
har deltatt på Lerøy cup og organisert treningskamper mot Nordnes og Nymark. Det har vært lite 
frafall av spillere. Jeg synes jentene har hatt en fin utvikling, spesielt i perioden vi fikk trent 2 ganger i 
uka 
 
Djerv-Nordnes Gutter 13 = 2008? 
21 spillere 
Harald Engsæth (hovedtrener) Stian Skytterholm (hjelpetrener) Christian Bjerke, Leif Myklebust, 
Andreas Langnes (lagledere) 
 
I 2020 har det vært gjort ett godt trenerarbeid med å tilpasse seg diverse Covid tiltak. Det har vært 
gjennomført 4 økter i uken. 3 ute og en frivellig inne på Nordnes. Det er spilt 16 kamper og vi har 
deltatt på Øystese cup. Vi har hatt juleavslutning og det har vært arrangert overnattinstur til Hisøy. 6 
av spillerne har trent spilt opp sammen med  Nordnes G2007 og det er i den sammenheng meldt 
overgang for 3 Djervspillere til Nordnes 
 
Gutter 2011 
10 spillere 
Trenere/lagleder: Morten Strønstad, Espen Edvardsen, Rafal Datka 
 
Gruppen har hatt trening én gang i uken, men en del av spillerne har trent med G 2009. Oppmøtet 
har vært bra, men vi har som alle andre slitt med omfattende koronarestriksjoner. Vi trente ikke i 
periodene med avstandsrestriksjoner. Vi har deltatt i en serieturnering på Minde og spilt én 
treningskamp mot Nordnes. Flere kamper og turneringer har vært planlagt, men blitt avlyst. 
 
Gutter 2012 
15 spillere 
 
Torbjørn Wentzel (hovedtrener), Thomas Ulvestad Vacas og Bjørnar Mortensen Vik (trenere) og Chris 
Hagen Magnussen (lagleder, reservetrener) 



   

 

 
Laget har som alle andre vært påvirket av inngripende koronarestriksjoner, og perioden 12. mars til 
28. mai har det vært ingen aktivitet. Fra januar til mars har vi hatt fast treningsdag torsdager på 
småleken, med frivillig trening for de ekstra ivrige hver lørdag samme sted. Fra desember av begynte 
vi med to faste treningsdager, hhv. tirsdager og torsdager, noe som har fortsatt inn i det nye året. På 
dager hvor småleken har vært utilgjengelig grunnet dårlig vær eller dårlige baneforhold, har vi 
tirsdager fått låne Vitalitetssenteret. Laget deltok med stor iver i serieturnering på Paradisbanen 27. 
september, men alle andre cuper og turneringer ble avlyst som følge av smittevernrestriksjoner.  
Av andre aktiviteter avholdt trenerteamet et foreldremøte i oktober, samt en sosial avslutning for 
hele laget i desember. 
 
Gutter 2013 
10 spillere 
Trenere :Leif Ivar Myklebust, Anders Kvarven,  Espen Vaular 
 
Året 2020 har vert et spesielt år, vi hadde endel felles treninger med J2013 ute på lillebanen med 
godt resultat. 3v3 vantene har nok vert det mest populære innslaget på treningene. G2013 fikk ikke 
deltatt på noen serieturneringer eller cuper i 2020. Laget består av en ivrig gjeng som har blitt litt 
færre siden starten, men stemningen på treningen har vært topp. 
 
Stjernelaget 
Stjernelaget har dessverre hatt lite fotballaktivitet siste året grunnet situasjonen med covid -19. 
Nesten alle spillerne er over 20 år og kommer derfor ikke inn under reglene for barn og ungdom mht. 
smittevern og treningstillatelse. 

Flere av spillerne har helsemessige tilleggsutfordringer utover utviklingshemming, så også av 
sikkerhetsgrunner har vi unnlatt å samle laget. 

I denne gruppen er det ønskelig med mest mulig forutsigbarhet i hverdagen. Det ville derfor skape 
unødig uro og usikkerhet dersom treningene ble satt igang og avlyst om hverandre avhengig av hva 
myndighetene tillater. Vi har også en problematisk trenersituasjon ettersom våre 3 hovedtrenere 
trakk seg fra jobben våren 2020 etter få måneders innsats. Vi hadde noen få treninger rundt 
sommeren ifjor med strålende trenerinnsats fra foreldre og spillere. Håper inderlig å snart komme 
igang igjen. 

 
 
Tur- og friluftsgruppen 
Aktiviteten har ligget nede og gruppen er lagt ned. Gjenopprettes som klatre og friluftsgruppe etter 
årsmøtet. 
 
Hopp og sprett 
Grunnet korona har Hopp og sprett, som gjennom årene har vært et viktig aktivitetstilbud til de aller 
minste, har på grunn av corona ligget ned det meste av fjoråret.  
  
Årsmelding Djerv badminton 
41 barn/unge - 38 voksne 
Steinar Thorsen (leder) Ferenc Macsali (nestleder), Are Eidissen (leder barn og unge), Javier Bish 
Cegarra (trener barn/unge og voksne), Manuel Vazques (trener barn) 
 
Djerv Badminton gjennomførte Møllarslaget som planlagt i februar 2020, men etter det har alle 
turneringer blitt avlyst. Fra 9. mars har det vært sporadisk med aktiviteten hos Djerv Badminton. 



   

 

Treningene med barn er gjennomført i de perioder det har vært mulig - men Vitalitetssenteret ble 
stengt av kommunen for å være beredskaps-hall for corona gjennom store deler av våren - også de 
delene hvor det faktisk var lov å trene. I disse periodene samarbeidet vi noe med Bergen 
Badmintonklubb for at barn skulle få noe trening der. De voksne fikk noe kompensasjonstid i andre 
haller rundt om i byen, bla.a Haukelandshallen, men dette var sporadisk - slik at den voksne gruppen 
nesten ikke har hatt aktivitet etter nedstengingen, foruten noen få uker i sept/okt. Vår inntjening har 
vært mindre enn tidligere år, men utgifter til trenerne for barnegruppene har løpt, og økonomisk har 
dette kostet gruppen mye. 
 
Årsmeldning Djerv Innebandy 
25 spillere 
Daniel Slettemoen (trener och lagleder), Daniel Klakegg (trener damelag), Alexander Uggla 
(Lagleder), Alberto Flodström (Leder), Adelheid Fretland Standal (nestleder), Heidi Storhaug Hareide 
(Styremedlem),  
 
Vi i innebandy har haft extremt reducerad verksamhet i och med corona avslutade säsongen tidigare 
och ställde in säsongen 20/21.Vi har haft ett fåtal träningar fördelat på herr och dam lag sedan har vi 
mötts på olika uppmöten som och gå på tur med varandra.  
Rekrutering har vart svårt då det inte finns någon aktivitet, men vi har fått till några nya folk men 
också tappat några på grund av flytt. 
 
Årsmelding Wushu 
40 aktive 
Chenxi Zhang (trener), Weiping Mu (trener), Glenn Solberg (trener), Stian Eikeland (foreldrekontakt), 
Fredrik Kavli (foreldrekontakt), Sverre Helge Bolstad (trener og leder) 
 
Wushugruppa starta friskt opp i 2020 med ny barneinstruktør, planar om  konkurranse i Oslo, 
oppvisningar på Bergen kino, og nytt parti for vaksne. 
Etter Korona-nedstenginga i mars gjekk det ein månad før me start opp med  utetrening for alle, som 
me held fram med til sommaren. Me gjorde forsøk på online trening med produksjon av små 
instruksjonsvideoer, men barna uttrykte ønske om å starte med vanlige treningar igjen. 
Med midler frå Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest kunne me kjøpe inn nye drakter og knytte til 
oss fleire instruktørar for å være klar til ny satsing om hausten, og fekk 15 nye medlemmer i 
nybegynneropptaket. Om hausten trente me i hallen (ons 16-18), på skulen (tir 17-18) og ute 
(vaksne). Me var før ny nedstenging ca. 40 store og små medlemmer. 
I november deltok gruppa i Online Barnefestival og NM i wushu med 20 deltakarar og Djerv vart beste 
klubb med 5 gull, 2 sølv og 3 bronse. Sjølv om konkurransen var gjennomført digitalt og me gjekk 
glipp av det sosiale var det særs positivt å ha et mål å trene mot, i eit ellers utfordrande idrettsår. 
Gruppa har på tross av nedstengingsperioder auka antal barnemedlemar, og utvida tilbodet med eit 
ekstra parti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Sak 5: Regnskap  
 

 



   

 

 
 
Notat til SK Djerv regnskap 2020 

Vi gjør først og fremst oppmerksom på at vi legger frem et tentativt regnskap til dette møtet. Alle 

bilag er ført og saldobalanser gjennomgått, men da vi holder på med innspurten av hytteregnskapet 

ønsker vi noe mer tid for å kvalitetssikre balanseføringsposter og prosesser mht spillemidler. 

Årsregnskapet for SK Djerv for 2020 viser et overskudd på kr 773 712,50. Dette er hovedsakelig på 

grunn av forskudd på spillemidler, 750.000, som ble innvilget i 2020. Dette dekker opp en del av 

kostnadene forbundet med relevante kostnader for hytten i 2020 samt i tidligere år. 

Vi har vedlagt eget regnskap for rehabilitering av hytten. Hytten har hittil kostet omtrent 3,7 

millioner kroner.  

 



   

 

- Regnskapet er ført med leverandørreskontro.  

- Tilsvarende som tidligere år er det heller ikke i år ført reskontro på innbetalinger 

(Kundereskontro).  

- Det er også kommunisert til styret i SK Djerv at alle bilag skal leveres økonomiansvarlig innen 

utløpet av hvert kvartal.  Det har i år vært vanskelig å få bilag og oversikter fra noen av 

gruppene så vi har hatt svært lite tid på å føre regnskapet. 

- Vi ønsker å presisere at ALLE må levere bilag kvartalsvis til økonomiansvarlig. Dette skal 

leveres 01.04, 01.07,01.10 og 01.01. 

- Utgifter til hytten som inventar, materiell og håndverkertimer er balanseført. Avskrivninger 

er startet i år 2020 og følger en prosentvis avskrivningsmodell i skatteetatens saldogruppe H 

med 4% årlige avskrivninger 

Anbefalinger for 2021: 

• Alle fakturaer for medlemskontingenter skal faktureres fra KlubbAdmin. Dette er viktig så vi 

holder kontroll på medlemslister og innbetalinger. Det er fremdeles grupper som fakturerer 

pr epost og dette anbefaler vi tar slutt umiddelbart. 

• Alle grupper skal holde kontroll med materiell og føre lister over utstyr. Dette skal levers 

sammen med regnskapsbilag kvartalsvis. 

• Opptelling av kontant inntekter må skje umiddelbart etter avholdt arrangement og 

underskrives av to personer. Kontantinntekter skal bilagsføres i tillegg til automatisk bilag fra 

banken. Bruk Vipps butikk dersom det ved arrangementer legges opp til betaling via Vipps. 

• Det skal gjøres antegning på bilaget dersom det skal komme til fratrekk i innbetalt beløp. 

• Alle utgifter skal bilagsføres, selv om de er dekket fra mottatte kontanter. 

• Salg skal dokumenteres eller sannsynliggjøres, slik at det kan settes i forhold til uttak av varer 

og tjenester. 

• Skatt skal betales samtidig med lønnsutbetalinger. Beløp opp til kr 10 000 er ikke 

skattepliktig, men for beløp over 10 000, eller dersom totale utbetalinger til en person 

overstiger kr 10 000, skal det trekkes forskuddstrekk av beløpet og innberettes til Kemneren. 

• Melding om skattepliktig utbetaling skal meddeles og håndteres av økonomiansvarlig.  

• Skattetrekk skal betales til Kemneren fra skattetrekkskontoen. 

• Det skal alltid være to personer som håndterer betalinger. En som registrerer og en som 

godkjenner. 

• For grupper som har sponsorer skal alle sponsoravtaler sendes til klubbens leder. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Valgt revisors beretning for 2020 

 

Uttalelse om årsregnskapet 

Vi har revidert årsregnskapet for SK Djerv i henhold til NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser.  
 
Årsregnskapet for regnskapsåret 2020 viser et overskudd på kr 769 746,50. 

Vi har utført følgende revisjonshandlinger: 

Vi har vurdert om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser, herunder om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for 
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med 
bestemmelsene. 

Konklusjon 

Vi har ikke avdekket noen feil eller mangler i regnskapet. 
 

Vi mener at regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser, og at årsregnskapet for 2020 kan fastsettes som SK Djervs årsregnskap for 
20120. 

 

Bergen 8. mars 2021 

Øystein Ariansen Haaland  

 
[Dokumentet er utarbeidet av NIF 23.11.2015. 

 

Ved hvert årsmøte bør idrettslaget sjekke https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/ for eventuell ny versjon 

av dokumentet] 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/


   

 

Sak 6: Valg 
 

Hovedstyret Kandidat 2020 Kommentarer 

Arbeidsutvalg   

Leder Espen Edvardsen Gjenvalg 

Nestleder Tore Andersen Gjenvalg 

Sekretær Gunnar Wiederstrøm Gjenvalg 

Økonomi Nina Bergli Gjenvalg 

Øvrige styremedlemmer   

Ungdomsrepresentant 
 

Gjenvalg 

Fotball  Børre Sundsøy Gjenvalg 

Badminton Steinar Thorsen Gjenvalg 

Innebandy Alberto Flodstrøm Gjenvalg 

Djervhytten Erik Lunde Wiederstrøm Gjenvalg 

Inkluderingsutvalget Marius Claudey Nytt verv 

Fast vara i styret Kjersti Døsland Ny 

Vara Camilla Høgøy Gjenvalg 

   

 
Forslag til vedtak: Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å oppnevne ny ungdomsrepresentant. 
 

Fotball    

Leder Børre Sundsøy Gjenvalg 

Nestleder Torbjørn  

Medlem   

Medlem   

Medlem   

Medlem   

Medlem   

 
Forslag til vedtak: Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å utpeke nye medlemmer til fotballstyret 
 

Innebandy   

Leder Alberto Flodstrøm Gjenvalg 

Nestleder Adelheid Fretland Standal Gjenvalg 

Økonomi Alexander Uggla (temporärt) Gjenvalg 

Medlem Heidi Storhaug Hareide Gjenvalg 

Medlem Daniel Klakegg Gjenvalg 

Varamedlem Daniel Slettemoen Gjenvalg 

 
Forslag til vedtak: Medlemmene i innebandystyret velges slik valgkomiteen har foreslått. 
 

Badminton   

Leder Steinar Thorsen Gjenvalg 

Nestleder Rolf Almås Gjenvalg 

Økonomi Arun Kumar Sharma     Gjenvalg 

Medlem Prakash Yalamanchilli Gjenvalg 

Medlem Jone Sylta Gjenvalg 

Medlem Are Eidissen Gjenvalg 

 



   

 

Forslag til vedtak: Medlemmene i badmintonstyret velges slik valgkomiteen har foreslått. 

Djervhytten    

Leder Erik L. Wiederstrøm Gjenvalg 

Nestleder  Thomas Ulvøy Gjenvalg 

Medlem Leif Myklebust Gjenvalg 

Styremedlem Christian Bjerke Gjenvalg 

Styremedlem Anders Kvarven Gjenvalg 

Styremedlem Frank Eriksen Gjenvalg 

Styremedlem Robert Haugland Ulvøy Gjenvalg 

Varamedlem John Aage Carlsen Gjenvalg 

 
Forslag til vedtak: Medlemmene i hyttestyret velges slik valgkomiteen har foreslått 
 

Inkludering   

Leder Marius Claudey  

Medlem 
  

Medlem 
  

Medlem 
  

Medlem 
 

Skolen oppnevner 
representant 

 
Forslag til vedtak: Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å oppnevne medlemmene i 
inkluderingsutvalget. 
 

Valgkomiteen   

Medlem Gunnar Wiederstrøm Ny 

Medlem Margaret Yttredal Ny 

Medlem  Ny 

 
Forslag til vedtak: Valgkomiteen velges i henhold til innstilling fra hovedstyret. Hovedstyret får 
fullmakt fra årsmøtet til å velge ytterligere et medlem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Sak 7:  

Idrætshuset (det gamle garderobehuset) 
 
SK Djerv har en avtale med Bergen kommune om leie av huset fram til 31.12.2025.  Hovedstyret har 
vedtatt at SKL (tidl. Historietorget) skal videreføre sin bruk av bygget (hovedetasjen og garderobe i 
kjelleretasjen) til 31.12.21. 
 
Byantikvaren har understreket byggets verdi som en del av idrettsanlegget og nærmiljøet, og har 
anbefalt istandsetting for vern gjennom tilpasset bruk. Bergen kommune har nå startet et prosjekt 
med å pusse opp komiterommet, som ansees som det mest originale.    
 
Saken legges nå fram for årsmøtet for å få innspill fra medlemmene.  
 
SKL er invitert til å holde et innlegg om sin aktivitet og sin visjoner for videre bruk av huset. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet tar saken til orientering, og ber hovedstyret forberede en sak om bruk av huset til det 
ordinære årsmøtet i 2022. 

 

Sak 8 Innkomne forslag 

Forslag A (fra Christian Bjerke): 

"For å klare å holde på kontinuitet foreslås det at leder og nestleder velges for 2 år fra år 2022.  Leder 

og nestleder må velges slik at de ikke går av samme år. 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

1 Det innkalles til ekstraordinært årsmøte lørdag 20. november med påfølgende årsmøtefest. 

2 Sak på dagsorden på det ekstraordinære møtet: Vedtekter for Sportsklubben Djerv 

3 Forslag fra Bjerke oversendes det nye styret med et ønske om at de innarbeides i vedtektene. 

Hovedstyret bes også om å lage et forslag til vedtekter som er tilpasset NIFs gjeldende lovnorm og gir 

en dekkende beskrivelse av styrene i klubben. 

 

Forslag B (fra hovedstyret): 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

1. Det opprettes en egen klatre- og friluftsgruppe i SK Djerv. Gruppen gis representasjon 
i hovedstyret og en egen avdeling av budsjettet, slik som de øvrige gruppene.  

2. Hovedstyret får fullmakt til å velge et styre for gruppen.  


