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Styrearbeid når 
interessentene er mange 
og engasjementet stort Eivind Lunde

styreleder i Brann

hva han selv, styret og ledelsen har 
gjort for å få klubben til å framstå 

slik den nå gjør. 





Bakgrunn – Eivind Kåre 
Lunde
• Født 9. juli 1949

• Gått på Langhaugen VGS

• Studert på Handelshøyskolen BI

• Godt gift, med Grete

• To gutter – Ørjan og Bjarte

• 5 barnebarn

• Glad i fjellet, fiske og golf

• Og i Brann!!



CV



Styreleder 
Sportsklubben Brann, 
Eivind K. Lunde

28. april 2018



«Fra kaos til harmoni – en styreleders 
refleksjoner fra en tid hvor det var viktig 
å beholde ro i rekkene»



Vi e`Brann – Bergens stolthet!

28. april 2018



Interessegrupper:

Klubben skal ivareta ulike grupper rundt klubben – noen 
eksempler:

• Tirsdagsgjengen

• Gamle Brann

• Naboer

• Bataljonen

• Medlemsutvalget

• BGG/BGJ

• Tidligere spillere

• Representantskapet

• Æresmedlemmer/hedersmerker

• Media



2015



2015

• Daglig leder gikk av desember 2014

• Konstituert daglig leder

• Generalforsamling velger nytt styre som 
trekker seg etter kort tid

• Redusert styre fortsetter

• Valgkomite innstiller nytt styre som velges

• Laget starter sesongen svakt

• Medlemmene i Brann murrer

• Treneren mister tillit



Ekstraordinært 
årsmøte 2015

• Bankmann

• Økonom

• Hardball

• Egen virksomhet

• Hjerte i Brann



• Utvikle strategier og mål

• Korrigere kursen

• Sørge for hensiktsmessig organisering

• Sørge for kontroll-opplegg

• Sikre fremtidig sammensetning av styret

Hva er styrets viktigste oppgaver



Verdier – Misjon - Visjon

Visjon

Misjon

Verdier



Vi é Brann!
– Bergens stolthet!

Vår misjon – vår eksistens

Brann er noe vi alle har felles.
Ved å være en del av Brann forplikter du deg til lojalitet.
Alle som er en del av klubben er ansvarlige for stoltheten.
Vi setter alltid klubben foran oss selv og ofre alt.
Ha kvalitet i alt vi gjør.
Vi elsker utfordringer og forventninger.
Vi er best mulig HVER DAG!
SAMHOLD i med og motgang.
Vi har respekt for medspillere og motstandere.
Vi viser stolthet i alt vi gjør.
Å få spille på Brann og representere Bergen er en ære.
Opptre profesjonelt i med- og motgang.
Huske vår historie og skape vår fremtid.
Dyrke prestasjonskultur i hele klubben.
Lokal identitet!



Vi é Brann!
– Gullet ska’ hem - igjen, og igjen, og igjen…

Vår visjon – vår drøm

For oss betyr det fra storklubb til toppklubb.
Hele Bergen vet at Gullet ska’ hem!
Alt vi gjør er veien til at seriegullet kommer hem.
Brann skal kjempe i toppen av den øverste divisjonen i 
norsk fotball.
A-laget består av flere lokale spillere fra 
utviklingsavdelingen.
Noen av de egenutviklede spillere går videre til andre 
klubber, 
helst utenfor Norge, til avtaler som er gode for klubbens 
videre utvikling.
Brann Stadion er et fort og tribunene fulle på hver kamp.
Brann er en samarbeidspartner for næringslivet i Bergen 
som gjør en forskjell.



Strategier og mål



• Få oversikt over status

• Kontrakter og økonomi

• Øke grad av forutsigbarhet

• Ta ned risiko

• Skape arenaer for konstruktiv 
dialog

• Skape forståelse for nødvendige 
tiltak – kommunisere tydelig og 
ærlig

Korrigere kursen



• Ansettelse daglig leder 
• Ansettelse av sportssjef

• Ansette trener

• Ny økonomisjef

• Tydeliggjøring av 
ansvarsområder og 
kommunikasjonslinjer

Sørge for hensiktsmessig organisering



• Lager handlingsplaner

• Likviditetsoversikt – detaljert

• Nye rutiner

Sørge for kontroll-opplegg



• Kompetanse i valgkomiteen

• Rolle- og kandidatprofil 
styremedlem 

Sikre fremtidig sammensetning av styret



Veien videre

• Stadig tilpasse oss utviklingen i bransjen og 
markedet

• Være en attraktiv arbeidsgiver – både 
administrativt og sportslig

• Interessant for media og folk flest

• Ansvarlig økonomistyring

• Kunnskapsbasert beslutningstaking

• Rekruttere nye supporter og ta vare på de som har 
hjerte i Brann i tiår

• Bidra til positiv utvikling for norsk fotball

• Etablere en prestasjonskultur som sikrer 
kontinuerlig utvikling i alle ledd





Sammen for SK Brann  Bergens stolthet


