
 Side 

 1 av 4 

Forslag til 
endringer i lov og 
organisasjonsplan 

Forslag til endringer i SK Branns lover og 
organisasjonsplan 
 

Innledning 

Styret varslet på årsmøtet 2016 at de planla å sette ned et utvalg som 
skulle revidere klubbens hedersordninger. Ønsket var å gjøre skillet 
mellom æresmedlemskap og hedersmerker tydeligere, og dessuten 
tilpasse hedersordningene til dagens situasjon med en langt større 
administrasjon enn da gjeldende ordninger ble utformet. Et utvalg 
bestående av Magne Revheim, Odd Ove Oppedal, Ina Johannessen, 
Kristoffer Berg Husa og Åshild Samnøy gjennomgikk gjeldende regelverk, 
blant annet sammenlignet med regelverk i en rekke andre fotballklubber, 
og leverte sin innstilling til styret i januar 2017. Med utgangspunkt i 
denne innstillingen foreslår styret følgende revisjon av klubbens lover og 
i klubbens organisasjonsplan:  

 

Forslag om lovendring 

(Tillegg markert med rød skrift; fjerning markert med overstryking) 

§ 3A Æresmedlemmer  

Etter enstemmig forslag fra styret kan årsmøtet innvotere som 
æresmedlemmer personer blant medlemmene som har ytet klubben 
særskilt stor tjeneste. Tildeling skal kun skje i ekstraordinære tilfeller. Det 
kreves ¾ flertall blant de stemmeberettigede på årsmøtet for at 
æresmedlemskap kan stadfestes. 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter  

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre 
avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud. 

§ 4A Kontingentfritak og rettigheter for enkelte grupper  

(1) Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og har gratis adgang for to – 
2 – personer til klubbens egne arrangementer på Brann Stadion. 

(2) Honnørmedlemmer er medlemmer med minst 40 års 
sammenhengende medlemskap i klubben. Honnørmedlemmer betaler 
kun NIFs minimumskontingent. 
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Begrunnelse 

§ 3A Æresmedlem 

Styret innstiller på å beholde hovedtrekk i dagens ordning. Siden klubben 
i dag har en langt større administrasjon enn tidligere, noe som dermed 
innebærer at ansatte gjør mye av jobben frivillige gjorde tidligere, 
foreslås det å sette inn et tillegg: «Tildeling skal kun skje i ekstraordinære 
tilfeller». 

§ 4A Kontingentfritak og rettigheter for enkelte grupper  

Styret foreslår å fjerne ordningen med honnørmedlemskap som gir 
redusert kontingent etter 40 års sammenhengende medlemskap. 
Problemet er at det er svært mangelfull dokumentasjon i klubben på 
medlemskapshistorikken.  

 
Forslag om endring av SKBs organisasjonsplan 

(Tillegg markert med rød skrift; fjerning markert med overstryking) 

Klubbens hederstegn 
(1) Medlemmer av Sportsklubben Brann som har ytet klubben 

særskilt stor tjeneste sportslig, administrativt eller på annen måte, 
kan tildeles Branns hedersmerke – som består av klubbens merke 
omkranset av ekeløv.  Hedersmerket er, etter æresmedlemskap, 
den høyeste utmerkelse klubben kan gi. For å kunne oppnå 
hedersmerket må man ha fylt 25 år og ha minst 10 års 
medlemskap i klubben. 

(1) Branns hedersmerke, som består av klubbens merke omkranset av 
ekeløv, kan tildeles medlemmer som har bidratt vesentlig til klubben, 
sportslig, administrativt eller på annen måte, normalt over lengre tid. 
Kandidater til hedersmerket har gjennom sin innsats framstilt seg 
som et godt forbilde. Hedersmerket skal også kunne være en 
anerkjennelse til de som ikke selv søker oppmerksomhet eller i kraft 
av posisjon automatisk og naturlig får det. Branns hedersmerke er 
primært rettet mot frivillig innsats. I spesielle tilfeller kan også 
personer som har vært ansatt i klubben være kandidater, men da 
ventes det en ekstraordinær innsats ut over det som jobben 
innebærer. En eventuell tildeling til ansatte vil først kunne skje etter 
avslutning av arbeidsforholdet. 

(2) Utdeling av hedersmerke besluttes av merkeutvalget som består av 
styret samt de to siste avgåtte ledere i samme. Ved forfall blant 
sistnevnte to representanter, erstattes disse ved avgåtte 
medlemmer fra foregående styrer etter styrets valg. Beslutning 
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om tildeling av hedersmerket krever minst 4/5 flertall i 
merkeutvalget. 

(3) Hedersmerket kan tildeles på ordinært årsmøte hvert liketallsår med 
inntil 3 merker.  Ved spesielle jubileer for Sportsklubben Brann, 
dekkende 5 eller 10 års perioder fra stiftelsesåret, kan 
merkeutvalget dele ut inntil 3 merker i tillegg til dem som er nevnt 
foran. 

(4) Merkeutvalget har adgang til å dispensere fra reglene i denne paragraf 
hvis særlige forutsetninger skulle foreligge. Etter innstilling fra 
merkeutvalget kan klubbens årsmøte med 2/3 flertall frata et 
medlem hedersmerket og dermed følgende rettigheter hvis 
medlemmet skulle vise seg uverdig. 

(5) Medlemmer med hedersmerke har for personlig bruk gratis adgang for 
to – 2 – personer til klubbens egne arrangementer på Brann 
Stadion. Denne rettighet gjelder så lenge vedkommende er 
medlem av Sportsklubben Brann. 

(2) Merketildelingen innebærer primært heder og ære. Men merkeinnehavere 
inviteres når klubben markerer jubileer og ved spesielle anledninger. 
Likeledes vil merkeinnehavere få mulighet til å kjøpe to – 2 – billetter 
når Brann spiller ev. cupfinaler. 

Spillermerke 

(1) Til de spillere som har deltatt på klubbens førstelag i 150 obligatoriske 
kamper, utdeles klubbens spillermerke i sølv.  Ved 250 
obligatoriske kamper utdeles spillermerket i gull. Skulle noen vise 
seg uverdig til å beholde rettigheter i henhold til disse lover, 
gjelder samme regler for tilbakekalling som for hedersmerket. 

(2) Innehaver av spillermerket i gull har, for personlig bruk, gratis adgang 
til klubbens egne arrangementer på Brann Stadion. Denne 
rettighet bortfaller hvis vedkommende mottar Branns 
hedersmerke med de rettigheter dette innebærer.  Rettighetene 
ved spillermerket gjelder så lenge vedkommende er medlem av 
klubben. 
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Begrunnelse 

Hedersmerke 

Styret ønsker et mer markert skille mellom æresmedlemskap og 
hedersmerke. Det gamle regelverket stammer fra en tid der klubben 
hadde få ansatte og svært mye av arbeidet ble utført av frivillige som 
dugnad. Styret ønsker at klubben fortsetter å hedre personer som gjør en 
stor innsats som frivillige, men anbefaler at vi legger rettighetene for de 
som tildeles hedersmerke på en mer nøktern linje og reduserer klubbens 
langvarige forpliktelser. Samtidig vil vi gjerne markere tydeligere at 
hedersmerket også kan tildeles personer som gjør en stor innsats i 
bakgrunnen. Selv om hedersmerket primært rettes mot medlemmer som 
gjør en frivillig innsats, vil vi ikke fullstendig utelukke muligheten for 
tildeling til ansatte i klubben, dette så lenge det skjer etter at 
ansettelsesforholdet er avsluttet. Her handler det om å unngå å legge 
begrensninger på styrets eller ledelsens styringsrett. I slike tilfeller kreves 
det også en ekstraordinær innsats ut over det som med rimelighet kan 
forventes i jobben.  

Styret anbefaler også å fjerne dagens åpning for å tilbakekalle 
hedersmerket «hvis medlemmet skulle vise seg uverdig». Vi kjenner ikke 
til tilfeller der dette har vært brukt. 

Spillermerker 

Styret innstiller på å beholde dagens kriterier og ordninger. Selv om det 
nå spilles flere kamper hvert år enn i 2001 (sist kriteriene ble endret), så 
bør klubblojalitet belønnes. 

Også her anbefaler vi å fjerne dagens åpning for å tilbakekalle 
spillermerket «hvis medlemmet skulle vise seg uverdig». Vi kjenner ikke til 
tilfeller der dette har vært brukt. 

 


