OppSlagSvErkET vI har
vEnTET på
I lokalene til Ski- og Fotballklubben Lyn på Kringsjå
hadde Gunnar-Martin Kjenner lansering av sin bok
Idrettslaget – Håndbok for tillitsvalgte, utøvere og
ansatte. Klubblokalene var fylt til trengsel når
Kjenner presenterte den nye boken og
bakgrunnen for at han har skrevet den.
OBIKs utsendte får en prat med Gunnar-Martin Kjenner og spør om
hvordan han kom opp med ideen om å skrive en bok som dette?
Kjenner svarer at etter et langt liv som tillitsvalgt både på klubb,
krets og forbunds nivå så han behovet for et lett tilgjengelig
oppslagsverk. Jeg har gjennom min advokatpraksis gjennom mer
enn 40 år med hovedvekt på idrettsjuss og forelesninger om
samme tema sett nytten av en type veileder for
tillitsvalgte, medlemmer, ansatte og også aktive utøver som
kan gi svar på idrettens lover og regler. Man merker at Kjenner
er engasjert og han fortsetter: Norske idrettslag og det gjelder
også bedriftsidrettslag er tuftet på frivillighet, felleskap
og idrettsglede. Her finner du den erfarne ildsjelen, det
ferske styremedlemmet eller foreldre som stiller opp for å få
hjulene til å gå rundt. Involverer du deg i idrettslagets daglige
drift, blir du raskt stilt ovenfor mange nye og utfordrende
problemstillinger. Det skal fattes avgjørelser som kan ha stor
betydning for utøvere, medlemmer, tillitsvalgte og ansatte.
Dagens tillitsvalgte må forholde seg til et mer omfattende
regelverk enn tidligere generasjoner, både innenfor og utenfor
idretten. I våre dager må tillitsvalgte også kjenne til reglene
om kommersielle rettigheter og plikter foruten samfunnets
alminnelige rettsregler. Derfor er det viktig at idrettslaget
drives på en skikkelig måte, i samsvar med vedtatte regler
og retningslinjer. Velger du å ta et tillitsverv i idrettslaget
innebærer dette ansvar som du må være kjent med. Det er
her jeg håper denne boken kan komme til nytte. Den kan
leses kapitel for kapitel eller brukes som oppslagsverk. Boka
er derfor utstyrt med et fyldig stikkordregister og en oversikt
over hvor de enkelte paragrafer i NIFs lov og lovnormen for
idrettslag er behandlet, avslutter Gunnar-Martin Kjenner. Vi
takker for praten og anbefaler alle styrer rundt i det ganske
land å gå til anskaffelse av minst ett eksemplar av dette unike
oppslagsverket.
Boken kan kjøpes ved henvendelse til din bokhandel eller
til universitetsforlaget postboks 508.
Sentrum – 0105 Oslo, eller www.universitetsforlaget.no
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