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Fra styreleder til alle våre medlemmer      

  
 
Viser til publisert pressemelding fra styret 04.02.2021. Styret ser at det fortsatt er stor uro 
blant flere av våre medlemmer. På veien av flertall i styre ønsker jeg å beskrive mine tanker i 
følgende melding, som kan forhåpentligvis skape med ro og forutsigbarhet. 
  
Vi som styret har i våre verv plikt til å følge vår sportsplan, årsmøtevedtak og vi må ivareta 
alle våre medlemmer. Vi har ansvar for å fortsette videre utvikling av en bærekraftig klubb. 
På vegne av styret har vi ingen intensjon om å endre det sportslige tilbudet vi har i klubben i 
dag.  Vi har heller ingen intensjon om å avslutte samarbeidet med vår samarbeidspartner 
TSC AS. Vi har beskrevet i melding 04.02.21 at vi ønsker å reforhandle gjeldende avtale. 
Beslutningen om reforhandlingen er et resultat av en arbeidsprosess vi som styre har stått i 
de siste 2 månedene. Vi har i denne arbeidsprosessen behandlet henvendelser fra flere 
parter, samtidig som vi har hatt en rekke møter med flere eksterne aktører som blant annet 
TTG, NIF og NIHF og vår hovedsponsor Sparebanken. Dette har vi sett på som helt nødvendig 
for at vi skal kunne ta riktige valg og avgjørelser.  Jeg vil hermed be om forståelse og tillit til 
at vi tar alle interesser på høyeste alvor, og at dette er årsaken til at styret ønsker å 
reforhandle avtalen med TSC AS. 
  
Reforhandlingen av avtalen med TSC AS vil i korte trekk inneholde blant annet definisjon av 
klarere rammer mellom klubb, NHA og TSC AS. Vi har sett at for både medlemmer, 
styremedlemmer og eksterne parter har dette vært svært uklart og må klareres. Vi ser også 
et stort behov for å sette inn konkrete tiltak for å øke fokus på samhold og klubbfølelse for å 
minske splittelse og uro samt øke eierskapet til klubb.  
Flere klubbmedlemmer er bekymret over at driften av vårt akademi tilbudt avhenger helt av 
en ekstern partner. Denne bekymring har også vår samarbeidspartner uttrykt tidligere. 
Vi ønsker å se på denne problemstilling sammen med TSC AS. 
Vi har fått tydelig tilbakemelding fra NIF at det er flere juridiske aspekter som må være med i 
en samarbeidsavtale med en tredje parter. Avtalen skal sørge for at klubben kan ivareta sitt 
ansvar å følge NIF sine retningslinjer. 
Dette er i korte trekk noe av det vi legger i reforhandlingen. Konkrete endringsforslag for 
gjeldende avtale er under behandling og er et arbeid som skal gjøres sammen med TSC AS. 
Styre ser ikke på noen som helst måte at reforhandling av avtalen skal sette det sportslige 
tilbudet i fare.  Vi ser frem mot et tett samarbeid med TSC AS på dette.  
  
 
 


