
NOTAT 

TIL: STYRET I SAGENE IF 

FRA: ARBEIDSGRUPPE SYKKEL 

EMNE: ORGANISERINGEN AV SAGENE IF SYKKEL 

DATO: 17. JUNI 2020 

KOPI: STYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) 

 

BAKGRUNN 

Årsmøtet i Sagene IF vedtok 23. april 2020 at styret i Sagene IF skulle opprette en 

arbeidsgruppe bestående av 2 personer fra sykkelgruppa og 2 personer som styret utpeker. 

Formålet med arbeidsgruppen er å foreslå en arbeids- og driftsmodell for hvordan Sagene IF 

Sykkel kan organiseres innenfor Sagene IF, som er til det beste for både klubben og 

sykkelgruppa.   

Arbeidsgruppen skal levere et forslag til modell til Sagene IF styret, som også gis mandat til å 

godkjenne den nye modellen. Styret skal behandle forslaget innen 30. juni 2020. 

Skulle en ny modell kreve godkjenning fra årsmøte vil det kalles inn til ekstraordinært 

årsmøte.  

Arbeidsgruppen har bestått av: 

• Marius Gigernes (Sagene IF Sykkel) 

• Brede Arntzen (Sagene IF Sykkel) 

• Finn-Ulrik Berntsen (Sagene IF Innebandy) 

• Petter Mathisen (Sagene IF Rugby) 

Arbeidsgruppen har hatt to møter på klubbhuset. Dette var mandag 18. mai 2020 og onsdag 3. 

juni 2020. Alle fire medlemmene i arbeidsgruppen var til stede på begge møter. Daglig leder 

Vibeke Thiblin også deltok på begge møtene.  

DRØFTING 

På arbeidsgruppens første møte ble det diskutert litt om historikken bak dagens løsning, samt 

litt avklaringer om hvorfor og hvordan organiseringen av sykkel fungerer i dag. Det ble 

diskutert litt om alternative løsninger til dugnadsarbeid, som i dag består i at Sagene IF 

Sykkel betaler klubben for ikke å ha et visst antall vakter i klubbhusets kiosk.  

Arbeidsgruppen kom frem til et forslag som innebar at Sagene IF Sykkel som alternativ 

dugnad kunne gjennomføre en «sykkeldag» noen ganger i året der man blant annet kunne 

komme innom med sin sykkel for å få råd og tips på vedlikehold og reparasjoner. Dette 

forslaget ble tatt med til AU i Sagene IF Sykkel, som skulle vurdere forslaget.  
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På arbeidsgruppens andre møte ble det informert om at forslaget om egne «sykkeldager» ikke 

var noe AU i Sagene IF Sykkel vill gå med på. Sagene IF Sykkel informerte også at av de 

rundt 170 medlemmene de har i dag så har kun 24 % løst lisens og på siste klubbmesterskap 

deltok ca 35 medlemmer fordelt på totalt 5 ritt. Sagene IF Sykkel har da et lavt antall aktive 

medlemmer.  

Sagene IF Sykkel mener at de bør unntas dugnadsplikt for Sagene IF da de ikke benytter seg 

av noen anlegg. I diskusjonen knyttet til dette mener Sagene IF Sykkel at resten av 

arbeidsgruppen forsøker å skape et behov for bruk av anlegg som ikke er ønsket av 

sykkelgruppa. Eksempler på forslag som ble nevnt er eget verksted, spinning sal, cyclocross 

bane eller at sykkel skal starte sine fellestreninger på Voldsløkka for å benytte 

garderobefasilitetene. Sykkel mener at ingen av forslagene er aktuelle da kun et fåtall av 

medlemmene bor i praktisk nærhet til Sagene IFs anlegg.  

Sykkel arrangerer 5 ritt i klubbmesterskapet hver sesong som krever løypelegging/merking, 

løypevakter, rigging, tidtakere etc og mener med det at de i praksis gjennomfører dugnader 

for aktiviteten i Sagene IF selv om denne naturlig nok ikke er lokalisert på Sagene IFs anlegg. 

I diskusjonene ble det av daglig leder informert om at Sagene IF gjør et betydelig arbeid for 

barn og unge i bydelen og at det er naturlig at alle avdelinger, inkludert sykkel, bidrar til dette 

arbeidet. Sykkels representanter anerkjenner dette arbeidet, men argumenterte på sin side at 

sykkels medlemmer er spredd over et stort geografisk område der de i liten utstrekning har 

egne barn som er medlemmer i Sagene IF. Det ble fra sykkels side argumentert at deres 

medlemmer tar sitt ansvar for barn og unge i sine lokale idrettslag som ikke er Sagene IF, 

men i idrettslag nær egne bosted. 

Det ble diskutert forskjellige løsninger for arbeids- og driftsmodell for Sagene IF Sykkel, men 

arbeidsgruppen klarte ikke å komme til en enighet om ett omforent forslag.  

• Arbeidsgruppens medlemmer fra Sagene IF Sykkel mener at Sagene IF Sykkel skal 

ha et fungerende AU i henhold til organisasjonsplan for Sagene IF, inkludert leder og 

styremedlem, samt ikke lengre skal ha en egen bankkonto. En forutsetning for dette er 

at Sagene IF Sykkel ikke skal delta i dugnader eller betale klubben for et visst antall 

vakter i klubbhusets kiosk. Videre mener disse medlemmene at en ny løsning for 

arbeids- og driftsmodell for Sagene IF Sykkel ikke skal kunne endres av årsmøtet 

eller styret uten at Sagene IF Sykkel selv ønsker å benytte seg av Sagene IFs anlegg 

og dermed bør påta seg dugnadsplikt på lik linje med andre idretter. 

• Arbeidsgruppens medlemmer fra Styret mener at Sagene IF Sykkel ikke kan fritas fra 

faste dugnader da det blant annet vil bryte med organisasjonsplan for Sagene IF, samt 

at dugnader er en del av det å være en del av et fleridrettslag. Disse medlemmene 

mener også at fritak for dugnad for Sagene IF Sykkel kan skape presedens slik at 

andre idretter kan komme til å kreve det samme i fremtiden. Disse medlemmene 

mener også at Sagene IF Sykkel skal ha et fungerende AU i henhold til 

organisasjonsplan for Sagene IF, inkludert leder og styremedlem, samt ikke lengre 

skal ha en egen bankkonto. 
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KONKLUSJON 

Arbeidsgruppen har ikke kommet til enighet om en løsning for arbeids- og driftsmodell for 

Sagene IF Sykkel. 

Arbeidsgruppen lister under 5 mulige løsninger for ny arbeids- og driftsmodell, men det er 

som tidligere nevnt ikke konsensus for noen av forslagene.  

1. Helt selvstendig iht til avtalen fra 2015 da sykkel ble inkludert i Sagene IF - Sagene 

IF Sykkel er helt selvstendig. I praksis betyr dette ingen dugnad, egen bankkonto, 

ikke krav om leder og styrerepresentant. 

 

2. Alternativ og justert dugnad - Sagene IF Sykkel har ikke egen bankkonto, men kav 

om leder og styrerepresentant. Videre har de ikke vakter i klubbhuset, men i stedet 

annen og nedjustert dugnad.   

 

3. Full inkludering, dagens ordning - Sagene IF Sykkel deltar på dugnader på lik linje 

med de andre idrettene i klubben. Videre vil Sagene IF Sykkel stille med leder og 

styrerepresentant iht krav, og ikke lengre skal ha en egen bankkonto.  

 

4. Kompromiss - Inngå et kompromiss som var det nærmeste gruppa kunne enes om- 

Ingen egen bankkonto, stiller med leder og styrerepresentant iht krav, ingen dugnad.  

 

5. Sagene IF Sykkel og Sagene IF enes om en lykkelig "skilsmisse" og idretten sykkel 

skilles ut som en egen klubb som viderefører dagens klubbdrakt. Sagene IF Sykkels 

oppsparte midler tilfaller Sagene IF.  

 

Arbeidsgruppens medlemmer fra Sagene IF Sykkel hadde alternativ 1 som førstevalg, 

alternativ 4 som andrevalg og alternativ 5 som tredjevalg. Om alternativ 2 eller 3 velges er det 

lite sannsynlig at sykkelgruppen fortsetter uten endringer i ledelsen og medlemsmassen. 

Arbeidsgruppens medlemmer fra styret hadde alternativ 3 som førstevalg, alternativ 2 som 

andrevalg og alternativ 4 som tredjevalg.  

Det ble også diskutert i arbeidsgruppen at en ny løsning for arbeids- og driftsmodell for 

Sagene IF Sykkel kan kunne virke i 5 år før denne ble tatt opp til ny vurdering av styret for å 

se hvordan denne har fungert og evt justere den.  

 

_____________________________ 

Marius Gigernes (Sagene IF Sykkel) 

_____________________________ 

Brede Arntzen (Sagene IF Sykkel) 

_____________________________ 

Finn-Ulrik Berntsen (Sagene IF Innebandy) 

_____________________________ 

Petter Mathisen (Sagene IF Rugby) 


