Referat fra hovedstyrets møte ang valg av ny
lokal forhandler av utstyr – 18.sept 2014
Tilstede: Tormod Hermansen, Morten Hanssen, Ingrid Sandrud, Freddy Magnussen,
Christoffer Johansen og Morten Helminsen
Forfall: Hilde Rossing, Pål Valbjørk, Kjetil Føreid og Marianne Antonsen

1. Bakgrunn, hensikt og målsetting med møtet
Velge lokal forhandler. Følgende kandidater var aktuelle:


Vant Sport AS



Torshov Sport

Daglig leder (DL) sendte mandag 16 sep ut en matrise som viste de lokale forhandlernes
sterke og svake sider.
Målsettingen med møtet var å velge lokal leverandør.

2. Drøfting
Leder ønsket velkommen og anbefalte å utsette valget grunnet stort forfall. Styret var
uenig i det og bestemte at avgjørelsen skulle tas på møtet. De som ikke kunne stille på
møtet hadde før møtet sendt fram sin innstilling med bakgrunn i matrisen.
Leder fortsetter med å redegjøre for bakgrunnen og nevner spesielt at det er flere
hensyn som må tas i betraktning enn de som fremgår av matrisen. Spesielt nevnt ble
«reisevei/avstand», «lagerbeholdning» og «soliditet». Det ble også satt spørsmål med
inhabilitet til et styremedlem i håndballavdelingen som har interesser i Vant Sport.
BIG leder skyter inn at dette valget er vanskelig og kan skape misnøye i foreningen.
Leder spør gruppelederne om saken er behandlet og forankret i gruppestyrene. BIG-,
Håndball- og Fotballeder bekrefter at dette er gjort.
Leder gikk deretter gjennom de svar som de ikke fremmøtte hadde avgitt før møtet.
Ett av de fraværende styremedlemmene forandret sin mening ifm habilitetsspørsmålet.
Flere var av den oppfatning at håndballavdelingen burde ha informert styret om dette
forholdet.

Matrisene viste klart og tydelig at VANT SPORT hadde det beste økonomiske tilbudet.
Her var styret samstemte. Noen av styremedlemmene mente at med bakgrunn i de siste
års erfaringer vedr utstyrsavtaler burde også andre faktorer vektlegges.
Leder ber om Daglig leders vurdering. DL informerer om at hvis prosessen vedr
utstyrsleverandør hadde startet senere, ville vi mest sannsynlig ha blitt plassert hos
Torshov Sport. Scan Trade AS synes derimot at dette hadde vært dårlig gjort overfor
kanskje den eneste aktøren som var på banen da prosessen startet. Daglig leder foreslo
at et åpent medlemsmøte kunne gjennomføres for å ta dette valget. Dette ble vurdert
som lite hensiktsmessig av hovedstyret.
De styremedlemmene som var for Torshov Sport vektla soliditet, lang erfaring med
klubbleveranser og beliggenhet. Det ble spesielt nevnt at vi må unngå å måtte skifte
leverandør på nytt. Vi har hatt fem leverandører på syv år.
De styremedlemmene som argumenterte for Vant Sport vektla et bedre økonomisk
tilbud og faktiske erfaringer med denne butikken. Spesielt nevnes gode tilbakemeldinger om service.

3. Konklusjon
Styret valgte i denne saken å gjennomføre et demokratisk valg som ga dette resultatet:




Vant Sport fikk tre stemmer av Håndballavdelingen, Sykkelgruppa og ett
styremedlem (..).
Torshov Sport fikk fem stemmer av Leder, Fotballavdelingen, Barneidrett og to
styremedlemmer (..).
En forhåndsstemme ble vurdert som blank siden denne ikke ga et tydelig svar
(…).

Torshov Sport ble derfor valgt som ny lokal leverandør fra og med 1 jan 2015 tom 31
des 2018.
Leder avslutter møtet med at han forventer at styret lojalt stiller seg bak denne
avgjørelsen.

Morten Helminsen
Daglig leder og referent

