
 
 
Jeg vil også her benytte anledningen til en oppfordring til alle våre medlemmer: 
Det vi opplever av splittelse i klubben, må tas på alvor av oss i styret. Jeg hører at det blir 
brukt utsagn om at enkelte styremedlemmer har en personlig agenda o.l.  Dette vil jeg 
avkrefte med en gang. At det er uenighet i styret er ingen hemmelighet, men uenighet og 
ulike oppfattelse av situasjoner betyr ikke at voksne personer som har takket ja til et frivillig 
styreverv, gjør dette for at noen har personlig agenda om å ødelegge for andre. Det er flere 
styremedlemmer som opplever dette som svært belastende og jeg må be om at denne type 
utsagn er noe alle medlemmene våre vil ta avstand fra.  
Jeg hører også at det uttrykkes ulike negative påstander om ulike laggrupper, dette vil jeg 
også be om at stoppes. Dette skaper ikke forståelse, samhold og klubbfølelse.  
Informasjonen vi som styre sitter på etter denne lange prosessen viser oss at situasjonen i 
klubben er ikke enten eller. Vi ser at det er splittelse mellom ulike laggrupper, men også 
innad i laggrupper. Jeg opplever som flere har påpekt stor uenighet innad i styret. Dette har 
ikke forenklet prosessen for oss, og kan være med å forklare at avgjørelser har tatt lengre tid 
enn ønsket.  
 
Styre har intensjon og håp om at tiltakene vi ønsker vil ivareta alle medlemmene våre i alle 
aldre. Vi er dessverre i en situasjon hvor rekruttering i bredde delen er på et kritisk punkt og 
vi håper fremover at vi kan få arbeidsro til å bruke mer tid på denne prosessen. Vi har 
opprettet en arbeidsgruppe som vil starte samarbeidet med TSC vedrørende 
reforhandlingen. Dette vil frigjøre resten av styret til å jobbe mer målrettet med andre 
arbeidsoppgaver som styret må ivareta.  
 

Med vennlig hilsen 

Ronald Rösler 

styreleder 

  
 
 


