Vedtekter for Isberget Supporterklubb Stiftet 14.februar 1996 - Revidert ved årsmøtet februar 2016
§ 1 Klubbens virkeområde
Isberget supporterklubb (heretter kalt ISK) har som oppgave å organisere stående, syngende,
liggende, sittende etc, supportere som støtter Tromsø IL i tykt og tynt. Isberget avdelinger
oppretter sin egen lokale ledelse. Leder av avdelingen skal godkjennes av styret.
§ 2 Formål
Klubben har som formål:
1. Å arbeide for en god fotballkultur for TILs supportere. Gjennom sang og andre
tribunearrangementer vil Isberget støtte Tromsø IL for å oppnå best mulige resultater.
2. Å jobbe for å få til gode medlemsfordeler
3. Å arbeide for å samle alle supportere som støtter TIL
§ 3 Medlemskap
1. Alle som støtter TIL kan være medlem av ISK
2. Unntatt fra medlemskap er personer som står tilsluttet eller representerer en organisasjon som
har nazistiske, fascistiske eller rasistiske holdninger.
§ 4 Medlemmers plikter
1. Å opptre kollegialt på og utenfor kamparenaer, samt å påtale enhver dårlig handling eller omtale
av medlemmer eller klubben.
2. Å vise lojalitet og respekt ovenfor deres valgte styre og klubbens vedtak.
3. Å holde sitt medlemskap i orden ved å betale medlemskontingent.
§ 5 Disiplinærsak
1. Medlemmer skal ikke bryte følgende punkter:
a. Vold eller trusler om vold rettet mot andre supportere, tilskuere eller andre som man har
kontakt med i
forbindelse med kamp eller i andre arrangementer ISK deltar i.
b. Overstadig beruselse eller inntak av alkohol/rusmidler på kamp eller i andre arrangementer ISK
deltar i.
c. Illojal oppførsel mot TIL eller ISK og klubbens vedtekter. Herunder alle lovbrudd omtalt i Norges
lover, forskrifter eller annet regelverk.
d. Aktiv støtte til rivaliserende fotballklubber
2. Hvis styret kommer frem til at det foreligger brudd på de overstående punkter, vil det bli rettet
disiplinærsak mot de medlemmer dette gjelder.
3. Ved disiplinærsak vil en av følgende straffereaksjoner være aktuelle. Hvilken straffereaksjon
som velges vil
være avhengig av alvorlighetsgraden av overtredelsen (e).
a. Skriftlig advarsel
b. Suspensjon med maksimum lengde på inneværende sesong og den påfølgende sesong
c. Eksklusjon
d. Styret kan i alvorlige saker anmode TIL om å iverksette utestegning fra kamper.
4. Alle disiplinærsaker skal behandles av det sittende styre. Årsmøte har mulighet til å underkjenne
avgjørelser i disiplinærsaker på det første årsmøtet etter avgjørelsen.
5. Styret skal i sin behandling innhente all informasjon omkring den aktuelle disiplinærsaken.
Styret skal også gi den det er rettet sak mot mulighet til å forklare seg, og tillate innsyn i
eventuelle saksdokumenter.
6. Personen det er rettet disiplinærsak mot kan ved formelle feil få behandlet saken på nytt.
7. Suspenderte medlemmer kan 6 måneder etter styrets avgjørelse be om å få medlemskapet
tilbake, Deretter kan det suspenderte eller ekskluderte medlem få styrebehandlet saken en gang
mellom hvert årsmøte
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§ 6 Årsmøte og medlemsmøter
1. Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av februar.
Årsmøtet blir kunngjort på www.isberget.no og sosiale medier med minst 4 ukers varsel. Foreløpig
dagsorden skal gå fram av kunngjøringen. Forslag som ønskes tatt opp i møtet sendes styret
senest 2 uker før møtet skal holdes. Den endelige saklisten offentliggjøres før møtet starter. Andre
saker enn de som er ført opp skal ikke behandles.
2. Årsmøte skal:
• Behandle klubbens årsberetning
• Behandle klubbens regnskap
• Fastsette medlemskontingenten
• Behandle innkomne saker
• Foreta valg
3. Årsmøtet foretar valg av styre. Styrets funksjonstid er 2 år, dog slik at halvparten av styrets
medlemmer er på valg hvert år. Styret skal bestå av leder, nestleder, samt det antall
styremedlemmer som årsmøtet bestemmer. Det velges så mange vararepresentanter som
årsmøtet bestemmer. Styreleder velges av årsmøtet. Resten av styret konstituerer seg selv på
første ordinære styremøte.
4. Årsmøtet skal innstille til valg av valgkomité, som består av leder og to medlemmer, som velges
av årsmøtet. Valgkomitéen konstituerer seg selv. Valgkomiteens innstilling på medlemmer til styre,
offentliggjøres før årsmøtet starter
5. Alle betalende medlemmer foregående eller inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Dog
ikke medlemmer som har betalt medlemskontingenten mindre enn 14 dager før årsmøtet.
Stemmeberettig kan ha inntil 1- en fullmakt i tillegg ved avstemming.
6. Valg foregår skriftlig ved personvalg med flere enn en kandidat. Saksvalg foregår skriftlig hvis
årsmøtet ønsker det.
7. Honorar: årsmøtet bestemmer hvem som skal ha honorar og størrelsen på disse.
8. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller minst ¼ av medlemmene krever det. På det
ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle de saker som har vært årsaken til innkallingen. Slikt
årsmøte kan innkalles på 1ukes varsel.
9. På ordinære og ekstraordinære årsmøter, samt medlemsmøter, avgjøres alle saker med simpelt
flertall. I tilfelle stemmelikhet er forslaget forkastet.
§ 7 Styret
1. Klubben ledes av ett styre valgt av årsmøte.
2. Styret leder klubben i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak.
3. Lederen har det daglige ansvaret for klubben, herunder også pressekontakt.
4. Nestleder skal fungere som leder dersom denne har forfall
5. Sekretæren fører møteprotokoller og besørger korrespondanse i samråd med lederen
6. Kassereren har ansvaret for økonomifunksjonen i klubben blir ivaretatt på en forsvarlig måte
7. Styret kan til enhver tid kreve regnskapet fremlagt
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8. Styret er vedtaksført når minst 2/3 er tilstede. Er det stemmelikhet gjør lederens stemme
utslaget.
9. Styret sørger for at styrevedtak legges tilgjengelig for medlemmene. Unntak gjøres i
personsaker.
10. Avdelingene rapporterer til styrets leder. Oversikt på inntekt og utgifter sendes styrets leder
etter hvert arrangement. Overskudd på arrangement overføres til konto senest en uke etter.
11. Styret utarbeider retningslinjer for avdelingens ansvarsområde og hvordan de skal ledes.
§ 8 Redaktør
Redaktør har ansvar for innhold på isberget.no og/eller fanzina. Redaktør har mulighet til å lese og
diskutere i administrasjonsdelen av forumet, men kan ikke utføre moderatoroppgaver.
1. Styret utnevner redaktør. Redaktør må være medlem av ISK.
2. Redaktørens rolle er ikke bundet av styret. Redaktøren skal følge de etiske normer for pressen
(Vær varsom plakaten).
§ 9 Regnskap
1. Regnskapsåret er fra 1.januar til 31.desember.
2. Regnskapet skal før årsmøtet revideres av revisjonsnemda.
Årsmøtet velger to personer som skal fungere som neste års revisjonsnemd.
§ 10 Kontrollkomite
Kontrollkomiteen skal fungere som en kontroll av styrets arbeid, støtte til styret i disiplinærsaker,
stille kritiske spørsmål til styret, og vurdere styremedlemmers fremferd i det offentlige, og/eller
andre oppgaver som årsmøtet bestemmer.
§ 11 Årets Isbjørn / Årets spiler
Styret velger en jury på ca 3 personer som i løpet av sesongen skal nominere 3 spillere til
kandidater for Årets Isbjørn. Mellom disse 3 skal det være en SMS avstemning som avgjør hvem
som vinner. De tre nominerte spillerne skal være klare tidlig på høsten. Avstemningen skal være
avsluttet så tidlig at trofeet kan utleveres i forbindelse med siste hjemmekamp.
Årsmøtet kan i tillegg bestemme at noen som har utmerket seg spesielt skal tildeles en
oppmerksomhet fra Supporterklubben.
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