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Forslag til Årsmøtet 2023 om reelle forhandlinger for sammenslåing av de 3 

idrettslagene, Bergen Håndballklubb, Årstad Idrettslag og Sportsklubben 

Trane  

Bakgrunnen for forslaget er at vi forbereder oss på en fremtid hvor de 3 idrettslagene fortsatt 

skal være en aktiv idrettsaktør for nærmiljøet.   

Slik Hovedstyrene i de 3 idrettslagene ser det, er det mange identiske oppgaver på få 

personer – og dugnadsbasert frivillighet er generelt synkende i samfunnet.  Vi konstaterer 

også at kvaliteten i vårt idrettstilbud kan av og til bli noe ujevn, det være seg i det 

idrettsmessige og organisasjonsmessige. 

 

Hver for seg er idrettslagene små, og i takt med at rammevilkårene blir det stadig mer 

krevende å drifte en idrettsorganisasjon. Ved å slå seg sammen gjør vi oss selv sterkere 

både organisatorisk og i medlemsstørrelse som med de rette grepene vil øke attraktiviteten i 

vårt nedslagsfelt. Vi ser klare tendenser til at større idrettslag i Bergen ikke lengre er lojale i 

forhold til sitt naturlige nedslagsfelt. Ved å slå oss sammen gjør vi oss mer robust, både i 

størrelse, organisasjon og sportslig til å møte denne konkurransen. Samtidig blir det viktig 

med økt bredde i idrettstilbudet fra den nye klubben, samt å få til sosiale møteplasser med 

klubbhusene, fotballbanene og hallene hvor aktivitetene foregår.  

 

Hva vil vi med den nye klubben? 

• Vi skal være en breddeklubb som er attraktiv for beboere i søndre bydel 

• Vi skal være en samfunnsaktør som gir alle lik mulighet til å bli medlem i idrettslaget 

• Vi skal ha tette bånd til skolene i vårt nedslagsfelt 

• Vi skal tørre å tenke nytt ved at virtuelle og fysisk idrett forenes 

• Vi skal utnytte våre anlegg til å skape sosiale møteplasser 

• Vi skal bygge en sterkere «bli-værende-kultur» 

• Vi skal bygge en ny historie/identitet, men ta vare på historien som de 3 klubbene er 

tuftet på. 

• Vi skal arbeide for en god dugnadskultur og legge til rette for at foreldre engasjerer 

seg positivt i barns aktivitet 

 

 

 

 

 



 
 
Representanter fra de 3 idrettslagene vil samlet anbefale følgende innstilling til sitt Årsmøte. 

 

INNSTILLING: 

  

Årsmøtet gir Hovedstyret ved sine representanter fullmakt til å starte reelle forhandlinger for 

sammenslåing av de 3 idrettslagene.  

Vi ser nødvendigheten av å nedsette en rekke grupper for å gå mer ned i dybden før et 

endelig vedtak fattes: 

 

-Idrettslagets organisasjon (herunder det nye idrettslagets visjon, mål, verdier, lovnorm, 

vedtekter, navn, ivaretagelse av klubbhistoriene m.m.) 

-Sportslig utvikling (hva skal være de sportslige ambisjonene innen idrettene, strategi og 

handlingsplaner og hva skal være klubbens fundament og etiske retningslinjer m.v.) 

-Økonomiplan for de neste 3 årene herunder også ta høyde for økonomiske bindinger og 

samtidig ta høyde for at Bergen Kommune har definert at Slettebakken sammen med 

Solheim Sør som Områdesatsingsområder hvor det tilføres statlige midler 

-Strategi og anleggsplan for de neste 3 årene herunder se på klubbinitativ og offentlige 

planer. Hvilken posisjon tar vi i forhold til disse? Våre aktiviteter skal være med utgangspunkt 

i dagens anleggs steder, men med mulighet til også å ha et hovedsete. 

-Kommunikasjon/markedsføring – hvordan formidle vårt budskap og gjøre oss attraktive.  

Hva skal være den nye klubbens historie/identitet. Hvordan øke evnen til å utgjøre en 

forskjell og dermed tiltrekke oss sponsorer, samarbeidspartnere og støttespillere. 

 

Hovedstyret gis fullmakt til å trekke med medlemmer, også utenom Hovedstyret, i arbeidet. 

Kontrollutvalget skal være representert. 

 

Det endelige forslaget skal behandles på et ekstraordinært årsmøte innen 30.09.23 og 

realiseres innen 01.01.24  

 

 

Hovedstyret 13/3-2023 

Vidar Steine 

-Styreleder- 

 

 


