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Notat 
 
Til 
Sagene IF Styre – styremøte 2. april 2020 
 
Fra         Dato 
Arbeidsutvalg Sagene IF Sykkel      01.04.20 
 
Emne 
Veien videre for Sagene IF Sykkel 
 

 
Bakgrunn  
Sagene IF Sykkel har vært drevet særdeles sunt økonomisk med positiv bunnlinje over mange år som 
igjen har generert en positiv egenkapital og betydelige penger på bankkonto selv med et begrenset 
antall medlemmer (+/-200). Formålet har ikke vært å drive gruppen i solid pluss, men mangel på 
aktivitetsnivå de siste årene har resultert i positive overskudd. Siden Sagene IF Sykkel ble gjenstartet 
rundt årtusenskiftet har gruppen hatt egen bankkonto og tilnærmet separat økonomi uavhengig av 
Sagene IF. Det vil si det er levert budsjett og regnskap til Sagene IF, men har for alle praktiske formål 
vært separat og uavhengig av Sagene IF. 
 
I perioden april 2019 til mars 2020 har Sagene IF styreleder og daglig leder overført kr 359.689,50 fra 
Sagene IF Sykkel sin bankkonto uten AU Sagene IF Sykkel samtykke. Vi har forståelse for at Sagene IF 
er i en presset likviditetssituasjon og at Sagene IF styre er i sin fulle rett å gjøre slike transaksjoner, 
men som et minimum AU Sagene Sykkel hadde forventet å bli informert om disse transaksjonene. 
Dette har medført at det per dags dato er særs lite penger på Sagene IF Sykkel sin bankkonto, og det 
etter at våre medlemmer allerede har innbetalt treningsavgift for 2020.  
 
At regnskap og bankkonto er belastet med poster som ikke er godkjent eller gjort kjent for Sagene IF 
Sykkel økonomiansvarlig førte til at han trakk seg med umiddelbar virkning fredag 27. mars 2020. 
Han jobber til daglig i en ledende stilling som statsautorisert revisor i et av landets største 
revisjonsfirmaer. Hans profesjonelle vurdering var at Sagene IFs uryddige økonomiske disposisjoner 
var så grove at det for ham som statsautorisert revisor var umulig fortsette i en rolle som 
økonomiansvarlig i Sagene IF sykkel. 
 
Aktiviteten i sykkelgruppen skjer i løpet av våren og tidlig høst. I år vil det ikke kunne planlegges eller 
startes opp aktivitet. Delvis på grunn av Korona-restriksjoner, men i hovedsak på grunn av den 
økonomiske situasjonen til Sagene IF. Ingen i AU i Sagene sykkel vil utløse kostnader som de ikke er 
sikre på at vil bli betalt. At aktivitet må stoppes er særs vanskelig å kommunisere til våre medlemmer. 
De har allerede betalt årets treningsavgift, og det er kjent med at Sagene IF Sykkel har vært drevet 
bra økonomisk og hadde finansielle midler på bok. 
 
Veien videre 
AU Sagene IF Sykkel jobber for aktivitet til våre medlemmer, og det er derfor vi er valgt av årsmøtet. I 
dagens situasjon vil aktiviteten bli begrenset til et minimum på grunn av en presset likviditets-
situasjon i Sagene IF. Vi anser derfor ikke at vi er i stand til å gjøre jobben vi er satt til å gjøre for våre 
medlemmer.  
 
AU Sagene IF Sykkel vurderer derfor to alternativer for veien videre; 
● Fremme forslag til Sagene IF Årsmøte 2020 om full utskillelse av Sagene IF Sykkel jamfør Lov for 
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● AU Sagene IF Sykkel fratrer sine roller med umiddelbar virkning 


